1. Toelatingsvoorwaarden.
 Om het kampeerterrein te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de
verantwoordelijke persoon bij de receptie.
 Het verblijf op het kampeerterrein houdt in dat men de voorschriften van het huidige reglement aanvaardt
en zich er aan houdt.
 Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 In geval van een overtreding kan de beheerder de hulp van de politie inroepen.
 Het kampeerterrein is gereserveerd voor recreanten en kan dus geen vaste woonplaats zijn.
2. Formaliteiten.
 Iedereen die minstens 1 nacht op het kampeerterrein wil verblijven, moet zich van tevoren melden bij de
receptie met een identiteitsbewijs en de nodige formaliteiten vervullen.
 De recreanten worden verzocht de dag voor hun vertrek de receptie hiervan op de hoogte te stellen.
3. Installering.
 De tent, caravan, vouwwagen of camper en toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven
plaats en volgens de aanwijzingen van de beheerder.
 Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
4. Receptie.
 Geopend van 09.30 tot 11.00 uur, 13.00 tot 16.30 uur en van 18:00 tot 20:00 op vrijdag en in het
hoogseizoen.
 Bij de receptie kunt u inlichtingen krijgen over de service van het kampeerterrein, toeristische informatie
over de omgeving en diverse nuttige adressen.
5. Betaling.
 Betaling vindt plaats bij de receptie, bij aankomst op het kampeerterrein.
 Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen periode
verschuldigd.
 Seizoenplaatsen worden in januari voldaan.
6. Honden en andere huisdieren.
 Per kampeerplaats zijn 2 honden toegestaan.
 Honden en andere huisdieren mogen niet loslopen en niet worden uitgelaten op het kampeerterrein. Als
het dier toch zijn behoefte doet het kampeerterrein, dient de eigenaar van het dier dit zelf op te ruimen.
 Honden moeten altijd aan de lijn.
 Honden mogen geen overlast veroorzaken voor de andere gebruikers van het kampeerterrein.
 Het is niet toegestaan om honden alleen achter te laten in de auto, caravan of tent.
7. Parkeren en rijden op het terrein.






Binnen de grenzen van de camping geldt een snelheidsgrens van max. 5 km per uur.
Verkeer is verboden tussen 22.00 en 7.00 uur.
Alleen auto's van kampeerders die op het kampeerterrein verblijven, zijn op het terrein toegestaan.
De auto van de kampeerder moet na installeren van de plaats naar de parkeerplaats.
Het is verboden om het verkeer of het installeren van nieuwe gasten te hinderen.

8. Aanblik van de staanplaatsen.
 Iedereen wordt geacht zich te onthouden van handelingen die de netheid, hygiëne en de aanblik van het
kampeerterrein kunnen schaden.
 Het is verboden om vervuild water op de grond te gieten.
 De kampeerder is verplicht het gebruikte water in de hiervoor bestemde voorziening te storten.











Huishoudelijk afval scheiden in papier, glas en restafval, deponeren in de juiste afvalcontainer.
Grofvuil dient u zelf af te voeren.
De sanitaire voorzieningen dienen door de gebruiker schoon achtergelaten te worden.
Het is verboden om was aan de bomen te hangen.
Alle beschadigingen aan beplanting, omheining en installaties worden verhaald op degene die ze heeft
aangebracht.
Geen plastic of worteldoek in de voortent, maar lucht doorlatend gronddoek. Ook eco-zeil is niet toegestaan.
Dubbele matten zijn niet toegestaan. Alleen matten waar gras doorheen kan groeien.
Geen planten, potten of matten op het gras.
Parasolvoet regelmatig verzetten.
De kampeerplaats dient te worden achtergelaten zoals men deze aantrof bij aankomst.

9. Veiligheid.
 Het toegangshek van het kampeerterrein is, voor auto’s, gesloten tussen 22.00 en 7.00 uur.
10. Diefstal.
 De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen. De directie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal of beschadiging van eigendommen van kampeerder.
 De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
11. Aansprakelijkheid
 De ondernemer is op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die
het gevolg zijn van een tekortkoming, die is toe te rekenen aan de ondernemer of diens personeel.
 De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door
een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden.
 Voor achtergelaten goederen wordt geen verantwoording aanvaard door de beheerder of diens
plaatsvervanger.
 De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door het doen of
(na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers.
 Wanneer het camping beheer uw caravan of camper met de tractor moet verplaatsen is dit voor eigen risico
van de recreant.
12. Vuur.
 Open vuren en vuurkorven enz. zijn streng verboden.
 Barbecue alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene en in overleg met het beheer.
 Vuur niet verlaten voordat het is uitgebrand of gedoofd. Rest afval van de kooltjes niet in de bosjes
weggooien, maar in de vuilcontainer.
 Kooktoestellen dienen in perfecte staat te zijn en mogen niet worden gebruikt onder een tent of dichtbij een
auto.
 In geval van brand, direct de beheerder waarschuwen.
 Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking.
 Er staat een EHBO-doos bij de receptie.
13. Directie van de camping.
 De directie is verantwoordelijk voor de goede orde van het kampeerterrein.
 De directie heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van het reglement en, indien nodig,
rustverstoorders te verwijderen.
 Een klachtenbus staat ter beschikking van de kampeerders.
 Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als deze is gedateerd en ondertekend.
 De klacht moet zo precies mogelijk zijn beschreven en over recente feiten beschikken.
14. Bijzondere voorwaarden .

 De staanplaats moet uiterlijk om 11.00 uur zijn verlaten.
 Als de kampeerder de plaats later verlaat, wordt een volledige kampeerdag in rekening gebracht.
 Buiten het hoog seizoen is het, bij beschikbaarheid, mogelijk om uw dag te verlengen tegen de halve
dagprijs.
 Niet meer dan twee volwassen bezoekers per plaats.
 Bezoeker , die overnacht moet dit in de receptie melden en afrekenen.
 Caravan aan derden verhuren is verboden.
 Wij verzoeken u zorgvuldig om te gaan met water.
15. Annulering.
 Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert, is hij een gefixeerde
schadeloosstelling verschuldigd. Tenzij de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 Deze schadeloosstelling bedraagt:
- bij annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
 De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, indien
de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen
andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen €5,- en worden in
mindering gebracht op het terug te storten bedrag.
16. Afwezigheid.
 Wanneer een caravan of tent gedurende langere tijd wordt weggehaald voor het doorbrengen van een
vakantie elders, dient dit te worden medegedeeld aan de beheerder, welke zich het recht voorbehoud om
deze plaats te verhuren tot de dag van terugkomst van de oorspronkelijke recreant.
 Camping het loze vissertje biedt u de mogelijkheid uw caravan gedurende de winterperiode op uw
seizoenplaats te laten staan tegen een vergoeding van € 175,-.
 De stichting aanvaart echter geen enkele aansprakelijkheid voor de, door u gestalde, caravan. Nog diefstal,
nog stormschade, waterschade, schade door bomen of welke vorm van schade dan ook. Uw caravan staat
hier geheel voor uw eigen risico.

