Huisregels Camping Zeeweg 71
Aankomst en vertrek
•

•
•
•

Elke (seizoen)kampeerder en bezoeker dient zich bij aankomst ATIJD te melden bij de receptie en zich desgevraagd
te legitimeren.
Bij vertrek dient iedere (seizoen)kampeerder en bezoeker zich
ALTIJD af te melden bij de receptie.
De aankomsttijd voor de kort kampeerder is vanaf 15.00 uur
tot 19.00 uur.
De vertrektijd voor de kort kampeerder is voor 11.00 uur en
anders wordt een extra dag in rekening gebracht.

•

•

Toegang tot de omliggende natuurgebieden
•

Kampeerplaats
•
•
•
•
•

•

•

Een seizoenplaats is enkel bedoeld voor mensen die op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.
Op een kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.
Er mag uitsluitend gekampeerd worden op de plek die de
kampeerder is aangewezen.
Verhuur of ingebruikgeving van de kampeerplaats is niet
toegestaan.
Bij het verlaten van de kampeerplaats moet deze schoon en
opgeruimd achter gelaten worden. Afval kan in de daarvoor
bestemde afvalcontainer(s).
Op de kampeerplaats mag een kampeermiddel neergezet
worden (toercaravan, camper, tent of vouwwagen) met daarbij een bijzettentje. Seizoenkampeerders mogen daarnaast een
“schuur”-tentje neerzetten voor opslag van campingmeubilair.
Het permanent plaatsen van partytenten is niet toegestaan.

Auto en andere voertuigen
•
•

•
•

•

De camping is autovrij.
De caravan zal met een tractor naar de kampeerplaats worden
gebracht. Dit gebeurt geheel voor rekening en risico van de
kampeerder. De kampeerder wordt geacht voor eventuele
schade verzekerd te zijn.
Er zijn kruiwagens beschikbaar voor het vervoer van bagage
en kampeerspullen.
Per kampeerplaats is het toegestaan om 1 auto op de parkeerplaats te parkeren. Voor ieder extra voertuig wordt een extra
fee in rekening gebracht.
Op de weg naar het kampeerterrein geldt voor elk gemotoriseerd voertuig een snelheidsbeperking van 10 km/u.

Hygiëne en sanitair
•

•
•

Op het terrein staan afvalcontainers. Hierin kunt u uw huisvuil in dichtgebonden zakken deponeren. Glas en papier
worden apart ingezameld. Het deponeren van grofvuil, zoals
tuinstoelen, plastic, tenten, etc. is niet toegestaan.
Kinderen tot 7 jaar mogen niet zonder begeleiding in het
sanitair blok.
Toiletemmers en chemische toiletten mogen alleen geleegd
worden op de daarvoor bestemde plek bij het sanitair blok
door een persoon ouder dan 12 jaar.

Bezoek
•
•

•
•

Een kampeerder mag uitsluitend bezoek ontvangen indien hij
of zij zelf op de kampeerplaats aanwezig is.
Bezoek dient zich altijd vooraf te melden bij de receptie en
een bezoekerskaart te kopen voor iedere bezoeker ouder dan
5 jaar.
De bezoeker kan parkeren op het desbetreffende parkeerterrein. Op de receptie kan een parkeerkaart gekocht worden.
Het ontvangen van meer dan 5 bezoekers ineens is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de

beheerder. Deze toestemming is nodig om drukte en overlast
op het terrein te voorkomen.
Logés zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. Voor logés gelden de passantentarieven.

•

Via een toegangspoort op de camping heeft u gratis toegang
tot de Kennemerduinen, van zonsop- tot zonsondergang. Bij
alle ingangen van de duinen kunt u de toegangsvoorwaarden
nazien. Alle campinggasten dienen zich aan deze toegangsvoorwaarden te houden.
De wisselende code van het toegangshek is op te vragen bij
de receptie.

Gebruik van het spartelmeer / speeltoestellen
•
•
•

Het gebruik van het spartelmeer en de speeltoestellen is volledig op eigen risico.
Het spartelmeer en de speeltoestellen zijn onbewaakt. Er is
geen toezicht.
Ouders en/of verzorgers zijn volledig verantwoordelijk voor
het gebruik van het spartelmeer en de speeltoestellen voor de
onder hun supervisie staande kinderen.

Overige kampeerregels
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Open vuur is uit het oogpunt van brandpreventie verboden.
Barbecueën mag alleen op gas of elektra.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Geluidsoverlast: Wij vragen iedereen de rust op de camping
te respecteren. Denk eraan dat u uw medegebruikers geen
overlast bezorgd. Radio en tv zijn enkel bedoeld voor eigen
gebruik.
Tussen 22.00 en 08.00 uur geldt er avond- en nachtrust op
het terrein.
Gebruik van aggregaten en generatoren is niet toegestaan.
Aftappen van stroom, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van de bestaande elektriciteitsvoorziening op een wijze zoals door de beheerder aangegeven.
Het in het bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van
drugs is niet toegestaan en leidt direct tot verwijdering van de
camping.
Het aanbieden van koopwaar is niet toegestaan.
Overlast als gevolg van overmatig drankgebruik kan leiden tot
verwijdering van de camping.
De beheerder is uitsluitend tussen 09.00 en 20.00 uur telefonisch bereikbaar.

Tot slot
•

•
•

Wanneer de beheerder u aanspreekt op uw gedrag dan zult u
de daarbij gegeven aanwijzingen direct moeten opvolgen, ook
indien dat betekent dat u de kampeerplaats dient te verlaten
en/of te ontruimen. Dit geldt ook voor het opvolgen van
instructies van hulpverleners.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het
bestuur van Stichting Zeeweg71.
Op alle overeenkomsten met Stichting Zeeweg71 zijn, naast
deze huisregels, ook de hierbij gevoegde algemene voorwaarden van toepassing.

	
  

