Gedragsregels Vakantiepark Dennenbos
Hartelijk welkom op Vakantiepark Dennenbos. Wij hopen dat uw verblijf op ons park plezierig zal zijn.
Deze gedragsregels en overige bepalingen zijn er niet om u in uw vrijheid te belemmeren, maar om het vakantiepark aangenaam en
leefbaar te houden. Wij rekenen op naleving.
U veraangenaamt daarmee uw eigen verblijf en dat van anderen op ons vakantiepark.
1. Inschrijving en Aanmelden
6. Kampeerplaatsen en het plaatsen van het kampeermiddel
a. Door de inschrijving als gast op ons vakantiepark, wordt u geacht a. Op de kampeerplaatsen zijn vanwege de afmeting van de plaats
op de hoogte te zijn van onze gedragsregels en de algemene geen tandemassers toegestaan. De lengte van het
voorwaarden en u daar ook aan te houden.
kampeermiddel mag maximaal 8 meter zijn (incl. dissel).
b. Bij aankomst op het vakantiepark dient u zich eerst te melden bij b. Elke plaats op de camping is door middel van genummerde
de receptie.
paaltjes aangegeven. Het paaltje met uw plaatsnummer geeft het
2. Bezoekers
midden van uw plaats aan.
Bezoekers zijn welkom. Ook uw bezoek en eventuele logees dienen c. Plaats uw kampeermiddel met de achterzijde tegen de
zich te melden bij de receptie en daar het verschuldigde beplanting of zoals aangegeven is. Plaats uw kampeermiddel
bezoekersgeld voldoen waarmee de bezoeker nog geen recht geeft zover mogelijk naar achter. Denk bij het plaatsen van uw
op het gebruik van het zwembad. U kunt voor uw bezoek voor 1 auto kampeermiddel aan de oppervlakte van uw plaats. Laat geen
een slagboomsleutel ontvangen tegen €25,- borg. (Afhankelijk van scheerlijnen, windschermen of bijzettentjes uitkomen op de
beschikbaarheid)
plaats van uw buren.
Mochten uw bezoekers blijven overnachten, dan dienen ze dit ook d. Ter voorkoming van beschadigingen aan kabels en leidingen in
op de receptie te melden i.v.m. opname in ons nachtregister en het de grond is het verboden om sleuven of gaten te graven op uw
betalen van het overnachtingstarief. U bent ten alle tijden plaats. Het gebruik van bomen en struiken als steunpunt voor
verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers.
waslijnen en antennes is niet toegestaan. Afvalwater mag niet op
3. Aankomst en vertrek
de grond of in de beplanting afgevoerd worden. U dient zelf te
m.b.t. Huuraccommodaties
zorgen voor het opvangen van het afvalwater (door bv het
a. De huurder kan het gehuurde op de afgesproken dag van gebruik van een emmer). Afvalwater dient te worden
aankomst betrekken. Op de vertrek dag dient de huurder het gedeponeerd in de chemisch toiletafvoer bij het toiletgebouw.
gehuurde volgens de checklist op te leveren en het vuilnis achter te e. Het plaatsen van zgn. Partytenten is slechts bij uitzondering
laten in de daarvoor bestemde containers.
mogelijk en te allen tijde in overleg. Het gebruik van zo’n
b. De juiste aankomst- en vertrektijden staan op uw bevestiging voorziening als vervanging van een luifel of voortent is toegestaan
vermeld.
voor de dag en als deze echter geen overlast (bijv. belemmering
c. Het is niet toegestaan om een extra bijzettentje te plaatsen bij uitzicht) veroorzaakt. De maximale grootte van een partytent
onze huuraccommodaties.
mag 3 meter bij 3 meter zijn en niet hoger dan het
4. Aankomst en vertrek
kampeermiddel. Deze dient voor zonsondergang weer
m.b.t. Kampeerplaatsen
verwijderd te zijn.
a. De kampeerder kan de gehuurde plaats op de afgesproken dag f. Bijzettentjes hebben een punt- of koepelmodel en hebben geen
van aankomst betrekken. De juiste aankomst- en vertrektijden staan groter grondoppervlak dan 6m2. Hiervoor dient het geldende
op uw bevestiging vermeld.
tarief te worden voldaan.
b. Bij vertrek van de plaats dient u deze schoon achter te laten en de g. Onder de luifels zijn geen worteldoeken toegestaan, uitsluitend
vuilniszak in de container in de milieustraat te deponeren.
doorlatende tenttegels of groeidoeken. Dit om de grasmat zoveel
c. Indien u besluit om vroegtijdig te vertrekken wegens bijv. mogelijk intact te laten.
weersomstandigheden kunnen wij u geen geld teruggeven.
h. Windschermen zijn gedurende de dag toegestaan t.b.v.
d. Wij vragen u om bij (vroegtijdig) vertrek, uit te checken bij de beschutting. Windschermen zijn toegestaan voor de dag,
receptie.
(ze mogen niet standaard neergezet worden maar dienen bij
nachtrust te worden afgebroken).
5. Rust en gebruik slagboom
Onze gasten zijn gesteld op rust vandaar dat wij uw extra aandacht i. Onder tenten/voortenten wordt verstaan: Het dak en de
wanden van een tent en voortent bestaan uit nylon of polyester
vragen voor de navolgende onderwerpen.
a. Tussen 22.00 uur en 8.00 uur heerst er nachtrust op het terrein. tentdoek en wordt gedragen door een skelet van bijvoorbeeld
Het is dan verboden om muziek te draaien of lawaai te maken op het aluminium, glasfiber of carbon tentstokken. Kenmerkend voor de
terrein. Tussen bovenstaande tijden is onaangemeld bezoek niet in deze omschrijving bedoelde tent/voortent is dat het een
deugdelijk, demonteerbaar en vervoerbaar verblijf is. Elk ander
toegestaan.
b. Het is ook niet toegestaan om in de periode van 1 mei tot 1 materiaal is niet toegestaan om als tent/voortent te gebruiken.
september te boren, zagen of timmeren zonder toestemming van de 7. Aanleg
Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan - behoudens
directie.
gebruikelijk onderhoud - op het terrein te graven, bomen te kappen
c. Maak bij het verlaten van het restaurant of burenbezoek
’s nachts geen lawaai, zodat de nachtrust niet wordt verstoord. of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembakken en
Samenscholingen veroorzaakt veel geluidsoverlast. Het is daarom beelden neer te zetten, vlaggentjes te plaatsen, bloembollen te
poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te
niet toegestaan om zich na 23.00 uur met groepjes op
het terrein te bevinden. Bij overtreding zal streng worden brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus, aan- en bij-bouwsels
of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, of om de
opgetreden.
d. Tussen 22.00 uur en 8.00 uur is het niet toegestaan om met de plaats aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke
auto over het terrein te rijden. Wanneer u eerder van het terrein af toestemming van Dennenbos.
moet, dan kunt u eerder op de avond uw auto buiten de slagboom 8. Handel
Het te koop aanbieden van diensten en of goederen in welke
parkeren.
e. Gezellig voor de tent zitten is natuurlijk erg plezierig. Bedenk vorm dan ook vanuit het vakantieverblijf of elders op het
daarbij echter wel dat geluid ’s avonds ook verder weg te horen is. recreatieterrein is niet toegestaan. Uitzondering zijn enkele
Daardoor bestaat er kans op overlast voor andere gasten. M.a.w.: evenementen waaraan een markt verbonden is.
doe wat rustig.

9. Vuilafvoer
Bij het icoon E (zie plattegrond) zijn containers geplaatst voor het
inzamelen van huishoudelijk afval (zakken). Voor afvoer van
chemisch afval, zoals koelkasten, tv’s, verf enz., bouw- en sloopafval
dient u zelf zorg te dragen. Glas kunt u kwijt in de glasbak, papier in
de papierbak. Rioolwater dient te worden opgevangen in de
riolering. (Wet bodembescherming). Het is met betrekking tot
dezelfde wet ook niet toegestaan om auto’s te wassen op de
camping. Voor verdere informatie kunt u op de receptie terecht.
10. Gebruik sanitaire voorzieningen.
Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden.
Wilt u de douche na gebruik droogtrekken met de aanwezige wisser.
In het toiletgebouw mag niet gerookt worden. Wilt u kleine kinderen
erop wijzen dat het toiletgebouw geen speelplaats is en de kinderen
helpen als ze naar het toilet moeten.
11. Zwembad
De diepte van het zwembad is maximaal 140 cm. Er wordt geen
permanent toezicht op het zwembad uitgeoefend. In verband met
de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kleine
kinderen te letten. KLEINE KINDEREN ZONDER ZWEMDIPLOMA
MOGEN NIET ZONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE BIJ HET
ZWEMBAD. Luchtbedden, rubberboten, fietsen, radio’s, glaswerk en
honden worden niet bij het zwembad toegelaten. Duiken is ook
verboden.
12. Brandveiligheid
Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van een kampvuur of
open vuur verboden. Barbecueën bij de huisjes is toegestaan mits
de barbecue minstens 2,5 M van de huisjes af staat. Zorg er altijd
voor dat u een emmer water of een brandblusser binnen handbereik
heeft als u de barbecue gebruikt. U dient te zorgen voor een
deugdelijke elektriciteits-, gas- en waterinstallatie.
13. Olietanks
Het gebruik van stookolie is in welke vorm dan ook niet toegestaan.
14. Antennes
Zijn niet toegestaan
15. Personenauto
Er wordt max. 1 personenauto toegelaten per eenheid. Indien het
niet mogelijk is uw auto bij de gehuurde eenheid te parkeren dan
dient u de auto te parkeren in de parkeervakken (zie plattegrond).
Het is niet toegestaan om uw auto op een andere plaats te parkeren.
Auto’s zijn niet toegestaan op de kampeerplaats.

16. Huisdieren
Op Vakantiepark Dennenbos zijn huisdieren niet toegestaan ook
niet van bezoekende gasten. Informeert u uw bezoek hier vooraf
over!
17. Onderverhuur
Onderverhuur is niet toegestaan.
18a. Veiligheid
Ter bevordering van de noodzakelijke nachtrust en veiligheid
geldt de camping voor alle verkeer als woonerf. Dit houdt in dat
op ons park uitsluitend stapvoets, 5km. Per uur, gereden mag
worden. Vrachtauto’s worden niet toegelaten. Bromfietsers
dienen de motor uit te schakelen.
18b. Veiligheid
Bij seizoen plaatsen dient men bij afwezigheid de gasfles dicht te
draaien en het elektrasnoer van de elektriciteitskast af te
koppelen
19. Zwembadjes
Zwembadjes zijn niet toegestaan op de kampeervelden.
20. Aansprakelijkheid
De beheerder van het vakantiepark is nimmer aansprakelijk voor
schade of diefstal van eigendommen van kampeerders.
De kampeerder is wel aansprakelijk voor schade die hij aanricht.
21. Persoonsgebonden inschrijving
De inschrijving van personen is persoonsgebonden. d.w.z. dat
indien de gast er niet is, er geen plaatsvervanger kan komen.
22. Schoon
Houd het terrein, gebouwen, inventaris en beplanting schoon en
beschadig ze niet. Wij behouden ons het recht voor u voor
toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
23. Sanctie
Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een
waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft kunnen
wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij zullen, in dat geval, u
de onmiddellijke toegang tot het vakantiepark ontzeggen.
De beheerder behoudt zich het recht voor om de
huurovereenkomst met directe ingang te beëindigen zonder
voorafgaand te waarschuwen, indien men zich niet houdt aan het
wetboek van strafrecht. Gebruik of in het bezit hebben van drugs,
is absoluut verboden.
24. Ontheffing
In zeer bijzondere gevallen kan de beheerder schriftelijke
ontheffing c.q. afwijking van deze gedragsregels verlenen.

