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ALGEMEEN REGLEMENT stacaravan/chaletplaatsen CAMPING ’T VENHOP

Geldigheid van het reglement:
Door inschrijving als gast op onze camping wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze regels en u daaraan te houden. Mocht onverhoopt
blijken, dat u , uw gezinsleden of uw bezoekers de regels niet naleeft, dan zijn wij helaas gedwongen u de verdere toegang tot het terrein te
ontzeggen en de standplaatsovereenkomst met u te beëindigen.
1. Stilte en rust.
Radio en versterkers, TV’s e.d. mogen niet buiten uw kampeermiddel te horen zijn. Tussen 23.00 en 07.00 uur mag op geen enkele wijze de
rust verstoord worden. Er mag gedurende die periode ook niet met motorvoertuigen op het terrein gereden worden! Gebruik van andere
lawaaibronnen zoals machines ed. moet zo veel als mogelijk voorkomen worden. Mocht u hinder ervaren van andere bewoners en buren etc.
dan kunt u proberen om hier samen een oplossing voor te zoeken.
2. Bezoekers.
Wanneer u logés heeft dient u dat te melden in de receptie. Logés betalen € 4.00 p.p. per overnachting. U ALS CAMPINGGAST BENT EN
BLIJFT VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE BETALING. Auto’s van bezoekers mogen de slagboom niet passeren. De parkeerterreinen
bij de velden zijn uitsluitend voor onze kampeerders bestemd. Mocht u een bezoeker hebben die slecht ter been is, kom deze dan zelf ophalen
bij de receptie.
3. Huisdieren.
Huisdieren (pitbulls alleen gemuilkorfd) zijn toegestaan met dien verstande, dat een dier nimmer hinder mag bezorgen, noch de orde of rust
mag verstoren. Maximaal 2 honden per plaats. Uw hond dient aangelijnd te zijn en mag niet los op het terrein vertoeven. Daarop wordt
streng toegezien. Ze dienen buiten de camping te worden uitgelaten. Mocht er sprake zijn van een ongelukje, ruimt u het dan zelf even op.
Honden en katten zijn niet toegestaan in onze gebouwen.
4. Verhuur, in ingebruikgeving aan derden.
Verhuur of ingebruikgeving van een kampeermiddel (stacaravan, caravan of tent) aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke
toestemming van ’t Venhop. Regels voor wat betreft verhuur kunt u op de receptie afhalen.
5. Verkoopprocedure.
Het is niet toegestaan uw caravan of tent te verkopen of anderszins te vervreemden met behoud van de standplaats, dan na vooraf door ’t
Venhop schriftelijk verleende toestemming. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden zijn. Voor definitieve verkoop verplicht
de huurder zich al zijn of haar openstaande posten te voldoen en met de koper bij de receptie te melden. Wij zijn gerechtigd de verkoop met
de plaats in bepaalde gevallen niet toe te staan.
6. Aanbouwsels, schuurtjes (schotel)antennes, hekken, aanrechten etc.
Het plaatsen van (aan)bouwsels (schuurtjes, opstapjes, aanrechten, hekken, (satelliet)antennes e.d.) is alleen in overleg en na schriftelijke
toestemming van ’t Venhop toegestaan. Ook dient men een bouwvergunning van de gemeente te hebben. Illegale bouwsels e.d. worden
onherroepelijk verwijderd op kosten van de huurder.
UITVOERING VAN (VER)BOUWWERKZAAMHEDEN NIET TOEGESTAAN TIJDENS FEESTDAGEN, PAASVAKANTIE, VAN
HEMELVAARTSDAG t/m PINKSTEREN EN TIJDENS DE GROTE VAKANTIE.

7. Vervanging c.q. verbouw van caravan.
Voor vervanging c.q. verbouw van een caravan is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig, (alsmede een bouwvergunning van
de gemeente!), waarbij aan die toestemming voorwaarden kunnen worden gesteld. Het totaal herbouwen van een caravan is niet toegestaan.
Voor een aluminium caravan (excl. berging) geldt een max. oppervlakte achtenveertig m². Voor een houten chalet is de max. opp ervlakte
(eveneens excl. berging) honderd m². De maximale grootte van een berging is 9 m². Een berging mag alleen na schriftelijke toestemming van
’t Venhop geplaatst worden.
8. Aansluiten gas, elektra, water en riolering.
Het is niet toegestaan deze werkzaamheden van gas, elektra, water en riolering aan een caravan zelf te verrichten. Deze werkzaamheden
dienen door een erkend installateur, dan wel door personeel van ’t Venhop te worden verricht. Waterleidingen, elektrakabels o f andere
voorzieningen mogen ook na beëindiging van de huur niet worden meegenomen, uiteraard uitgezonderd de eigen, losse elektrakabel voor
toercaravans.
9. Elektriciteitsgebruik.
Houdt u er rekening mee dat uw verbruik afstemt op maximaal 2200 Watt (10A) voor aluminium caravans en 3520 Watt (16A) voor d e
chalets. Laat geen kastjes plaatsen die u van meer stroom beloven te voorzien, het werkt niet, het geeft alleen maar storingen. Bij herhaalde
storingen zullen wij de stroomtoevoer eerst dan herstellen nadat de gehele instantie van de standplaats door een erkend installateur
gecontroleerd, gerepareerd en in orde bevonden is. Mochten de klachten voortkomen uit iets wat u zelf heeft aangericht dan ko men
bovenstaande kosten uiteraard voor uw rekening. Storingen aan nutsvoorzieningen (elektra, water, e.d. dienen altijd te worden gemeld bij de
receptie.

10. Gas.
Per kampeermiddel mogen maximaal 2 (volle of lege) gasflessen aanwezig zijn.
11. Grasmaaien.
Grasmaaien is tijdens de weekenden en gedurende de maanden juni, juli en augustus uitsluitend tussen 10.00 en 17.00 uur toeg estaan.
12. Beplanting/schuttingen.
Beplanting op en rond het kampeerterrein, is eigendom van camping ’t Venhop. Het is verboden dit te snoeien. Dode bomen op of bij uw
standplaats dienen bij de beheerder gemeld te worden, deze zorgt voor de verwijdering daarvan. Het is niet toegestaan schuttingen te plaatsen
of deze te vervangen. WANNEER U BESLUIT NIEUWE STRUIKEN OF BOOMPJES TE PLANTEN, BEDENK DAN DAT DEZE NIET
HOGER MOGEN WORDEN DAN 1.80 METER! Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Wanneer u niet zorgt
voor voldoende onderhoud zijn wij genoodzaakt – na aanschrijving – dat zelf uit te voeren tegen de geldende uurvergoeding.
13. Huisvuil en grof vuil.
Huishoudelijk afval dient in dichtgebonden plasticzakken in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd bij onze milieustraat.
Wij hebben containers voor huisvuil, glas en papier. Anders afval zoals tuin- en grofvuil mag niet in de containers. Het is ook niet toegestaan
(grof) afval naast de containers te zetten. Bij de receptie kunt u informeren waar u uw grofvuil kunt storten, of dat u dit zelf bij de
gemeentelijke grofvuilstortplaats dient te deponeren. Als u grofvuil bij ons inlevert, zullen wij afvoerkosten berekenen. Mocht u toch,
ondanks deze regel, zonder toestemming uw grove vuil deponeren bij onze milieustraat, dan riskeert u daarmee een bedrag van € 100,00 per
overtreding, daar komen de kosten voor het afvoeren nog bij.
TV’s en oude koelkasten kunnen (na overleg) bij ons gebracht worden. Wij zorgen voor de afvoer. Laat NOOIT bij de caravan staan, dit
i.v.m. milieu-inspectie. Mocht het onverhoopt toch gebeuren en geeft het problemen, dan zult u aansprakelijk zijn voor eventuele boetes.
14. Auto’s, motor-, brom- en snorfietsen.
Het gebruik van auto, motor-, brom- en snorfietsen is op de camping toegestaan, maar pas uw snelheid aan. Zorg dat de voetgangers en de
spelende kinderen niet gehinderd worden. Constateren wij dat er te hard wordt gereden dan zullen wij genoodzaakt zijn om uw
slagboomkaart in te nemen. Daarom: STAPVOETS RIJDEN, MAXIMAAL 5 KM PER UUR. (1 ste versnelling, geen gas)
15. Parkeren
Parkeren is toegestaan op de parkeerplaatsen bij de velden. Een 2 de auto dient voor de slagboom op het parkeerterrein te worden geplaatst. Bij
de chaletplaatsen dient men de auto op de eigen parkeerplaats te zetten. Het is beslist niet toegestaan met auto’s, motoren, brom- of
snorfietsen over de velden te rijden (alleen na toestemming van de beheerder).
16. Slagboom
Deze slagboom werkt computergestuurd en kan alleen vanuit de receptie bediend worden. Voor het oprijden is een slagboomkaart nodig
(borg € 45,00). Het uitlenen van deze kaart, het ’s nachts rijden of te snel rijden kunnen redenen zijn deze kaart in te nemen en u borg te
retourneren. Bewaart u de kaart s.v.p. niet bij een magnetisch apparaat of in de zon (dashboard van uw auto) de kaart verliest dan zij
werking. Vervanging van een door onzorgvuldigheid beschadigde of niet meer werkende kaart kost u € 45,00. U kunt van de slagb oom
gebruik maken van 07.00 – 23.00 uur. Dit i.v.m. de rust op de camping. Vanaf 23.00 uur is ieder gemotoriseerd verkeer op de camping
verboden, dus ook van het ene veld naar het andere veld rijden is niet toegestaan. Bij overtreding zullen wij uw kaartnummer uit het bestand
verwijderen. Schade aan de slagboom of het slagboommechanisme door onkundig gebruik zal zonder meer op u verhaald worden.
Voor schade aan uw eigen bezittingen is ’t Venhop niet aansprakelijk, mits deze zijn ontstaan door schuld van medewerkers van Camping ’t
Venhop.
17. Olietanks
Het is toegestaan ’n olietank te hebben, mits er een lekbak onder staat die de inhoud van de tank kan opvangen.
18. Betaling stagelden.
Bij niet tijdige betaling van het stageld wordt 1% rente per maand over het openstaande bedrag berekend. Wanneer de uiterste betaaldatum 2
maanden overschreden is, is ’t Venhop gerechtigd (na schriftelijke waarschuwing) de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
De betalingsplicht blijft bestaan. De openstaande post zal dan door een incassobureau gevorderd worden.
19. Gedragsregels
Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook is vanuit uw kampeermiddel of elders niet toegestaan.
20. Permanente bewoning.
Permanente bewoning is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Men dient over een woonadres te beschikken. U kunt van uw
caravanplaats gebruik maken van 1 april t/m 31 oktober. Van chaletplaatsen mag u het gehele jaar gebruikmaken, maar nogmaals ER MAG
NIET PERMANENT GEWOOND WORDEN. Inschrijven op het adres van de Camping in de Basisregistratie Personen is niet
toegestaan.
21. Pakketten
Pakketten mogen niet bezorgd worden op dit adres. Wij zullen deze dan ook niet aannemen en terug laten sturen. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade/verlies van deze pakketten.
22. Camera’s
Het plaatsen van een camera bij uw chalet is toegestaan, alleen indien u deze niet op de openbare weg richt en niet op eigendommen van
anderen. Het stiekem filmen en fotograferen van andere mensen is verboden en dus strafbaar.
23. Voorwaarden
Op ons bedrijf zijn de Recron-voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden liggen ter inzage op de receptie. Wanneer de Recronvoorwaarden wijzigen krijgt iedere campinggast deze thuisgestuurd. Deze regels zijn van kracht met ingang van 1 september 1997. ’t
Venhop houdt zich het recht voor waar nodig tussentijdse wijzigingen aan te brengen en iedere campinggast daar dan schriftelijk van op de
hoogte te houden. In geval van vragen, opmerkingen, onduidelijkheden e.d. kunt u altijd bij ons terecht. Samen komen we waars chijnlijk wel
tot een oplossing.

