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Hoofdregel
Bezorg niemand overlast. Gun uzelf, uw medegasten en de omwonenden van de camping de gelegenheid van hun vakantie te genieten.
Jaarplaatsen
De recreant en zijn gezin mogen het gehele jaar recreatief gebruik maken van de jaarplaats. Permanente bewoning is verboden. Het aan derden ten
gebruik stellen van uw kampeermiddel is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de campingeigenaar, tegen betaling van het hiervoor
geldende tarief, vraag naar de voorwaarden bij de receptie. Bij verkoop van uw kampeermiddel dient u de campingeigenaar daarvan tijdig op de hoogte
te brengen en de verkoopvoorwaarden te hanteren, welke u van de camping gekregen heeft (en verkrijgbaar zijn op de receptie). Aansluiting van uw
kampeermiddel dient te geschieden overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften.
Aankomst en vertrek
Alle (toeristische) kampeerders dienen zich bij aankomst te melden en bij vertrek af te melden bij de receptie. Het plaatsen van uw kampeermiddel
gebeurt in overleg met de eigenaar. Plaats deze zodanig dat de overige gasten hiervan geen overlast ondervinden. De plaats dient bij vertrek schoon en
geëgaliseerd achtergelaten te worden.
Slagboom
Voor het bedienen van de slagboom krijgt u een waarvoor u een waarborgsom betaalt. Per standplaats krijgt u 1 sleutel. Uitlenen van de sleutel is niet
toegestaan. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur kunt u het park niet meer op rijden, u kunt altijd het park verlaten maar doe dit in de aangegeven
(nacht)periode alleen in noodgevallen.
Verkeer
Houd rekening met het rijden over de camping, dit dient stapvoets te gebeuren. Tussen 23.00 – 07.00 uur is er geen gemotoriseerd verkeer op de
camping toegestaan. De auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaats geparkeerd te worden. Auto’s van bezoekers worden op het parkeerterrein voor
de slagboom geparkeerd. Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden autovrij gehouden te worden voor hulpdiensten.
Gebruik sanitaire voorzieningen
De toiletgebouwen worden door zo schoon mogelijk gehouden. Werk hier aan mee zodat dit zo blijft. Kinderen onder de vier jaar dienen onder
begeleiding van een volwassene gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen. Luiers en bandages graag deponeren in de daarvoor bestemde
emmers. Voor het gebruik van de douches heeft u een douchesleutel nodig, die u tegen een waarbogsom bij de receptie haalt. De toiletgebouwen
worden niet gebruikt als speelplaats voor kinderen. Afhankelijk van de bezetting kan één van de toiletgebouwen gesloten zijn.
Gebruik wasserette
De wasserette is gedurende het zomerseizoen geopend. U kunt bij de receptie tegen betaling was- en droogmunten kopen.
Vuilafvoer
Iedere gast dient zijn plaats vrij te houden van afval. Op het terrein zijn twee milieustraten aanwezig. Huisafval (verpakt), glaswerk en blik kunt u in de
daarvoor bestemde container deponeren. Oud papier en plat gemaakte dozen graag in de papiercontainer, niet in de restafvalcontainer!
Chemisch afval (verf, terpentine, spuitbussen etc.) en tuin- en grofvuil mag niet in de containers worden gedeponeerd. Dit kan bij de gemeentelijke
stortplaats gedeponeerd worden. Vaak kunt u in uw eigen woonplaats dit afval gratis of tegen een laag tarief inleveren, als bedrijf betaal je hiervoor een
hoog tarief. Wanneer dit wel bij ons wordt gedeponeerd, zijn wij genoodzaakt deze kosten door te berekenen. Laat het door u gehuurde plekje schoon
achter bij vertrek.
Het is mogelijk dat zich in uw kampeermiddel (op de jaarplaats) onderdelen bevinden van asbest. Afvoering komt voor eigen rekening en alleen na
toestemming van de campingeigenaar. Hij zal u informeren over de geldende voorschriften. Het is ten strengste verboden asbest in de afvalcontainer te
deponeren. Het is verboden materialen van asbest te gebruiken bij het bouwen van uw kampeermiddel en aan- en bijbouwsels.
Bezoekers
Bezoekers aan recreanten zijn welkom op de camping mits zij zich aan de regels van de camping houden. De camping behoudt zich het recht voor om
bezoekers die zich op welke wijze dan ook misdragen, de toegang tot ons terrein te ontzeggen. Het bezoek dat blijft overnachten, of wanneer zij naar het
zwem-/visgedeelte op de camping gaan, dient zich vooraf bij ons te melden in verband met de betaling van het overnachtingstatief en/of betaling van de
toegang. Dit geldt ook voor overige familie van de recreant.
Uw bezoek mag tot uiterlijk 23.00 uur op de camping blijven, daarna zijn zij het overnachtingstarief verschuldigd.
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Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan op het terrein. Huisdieren van bezoekers echter niet, mits dit vooraf aangegeven wordt. Uw hond en/of kat dient te zijn
ingeënt en dient altijd aangelijnd te zijn. Bij het uitlaten zal de behoefte van uw huisdier opgeruimd moeten worden dmv een hondenschep of zakje.
Tevens willen wij u laten weten dat de omliggende weilanden rondom de camping in eigendom zijn van onze buren en dit is verboden terrein voor u
en/of uw huisdieren. Uw huisdier mag niet meegenomen worden in het toiletgebouw en de wasserette. Wanneer u het terrein verlaat mag uw huisdier
niet alleen bij uw kampeermiddel achtergelaten worden.
Verzorging kampeerplaats
U dient, indien u een langere periode bij ons verblijft, uw eigen kampeerplek netjes en verzorgd te houden; gras rondom uw plaats kort houden, geen
parasols, stoelen en tafels buiten laten staan als u niet aanwezig bent; dan kunnen wij te allen tijde rondom uw plek maaien. Ook dient u uw spullen op
uw eigen kampeerplaats te hebben staan, ook al is de plek (naast u) niet bezet. Liever hebben we geen zeil of matten op uw plekje. Degene die na u
komt heeft ook graag gras! Belt u even met de receptie wanneer u langer komt kamperen, of er uitzonderingen mogelijk zijn.
Omdat er op het terrein geen centraal antenne systeem aanwezig is, is het toegestaan zelf een antenne te plaatsen op uw kampeermiddel. Een betere
optie is om Digitenne te gebruiken, hiervoor is geen schotelantenne nodig.
Geluidsoverlast
Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de
andere campinggasten of omwonenden. Tussen 23.00 – 07.00 uur geldt de nachtperiode, respecteer de nachtrust van uw overige kampeerders. De
camping behoudt zich het recht voor om huisdier(en) niet meer toe te laten op het terrein, wanneer zij herhaaldelijk voor geluidsoverlast zorgen.
Recreatie- en vismeer
Er wordt geen permanent toezicht op het recreatie- en vismeer uitgeoefend. De diepte van het water varieert. Aan de oostkant van het recreatiemeer (de
strandzijde) loopt het water heel geleidelijk af. LET OP: dit meer is in het midden 4,5 meter diep! Deze diepte zorgt voor vrij grote
temperatuursverschillen en kan gevaarlijk zijn. Let goed op elkaar en vooral op uw kinderen. Kinderen tot 10 jaar mogen zonder toezicht van een
volwassene niet in de recreatieplas. Een EHBO trommel bevindt zich bij de receptie.
Recreanten mogen gratis gebruik maken van het recreatie- en vismeer. Overige bezoekers, zowel van recreanten als gasten van buitenaf, dienen zich te
melden bij de receptie en aldaar het geldende tarief voor het gebruik ervan te betalen.
Gebruik nuts
Water, gas en elektra zijn prijzig. Wees er zuinig mee. Voor het stroomgebruik beschikt u over een aansluiting tussen de 10 en 25 Amp. Bij een hoger
gebruik dan de aanwezige Ampèrage ontstaat een stroomstoring. Op de receptie kunt u om heraansluiting vragen als uw stop onverhoopt mocht
doorslaan. Per kampeermiddel mogen maximaal twee (goedgekeurde) gasflessen aanwezig zijn (leeg of vol). Een hemelwaterafvoer mag niet op het
rioolsysteem worden aangesloten. Het is in verband met de grote milieurisico’s op de jaarplaatsen niet toegestaan olietanks te plaatsen bij uw
kampeermiddel.
Bal- en werpspelen
Op de camping is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u om rekening te houden met de overige kampeerders en geen bal- en werpspelen
tussen de caravans en tenten te beoefenen, wanneer de overige kampeerders daar last van hebben.
Brandveiligheid
Om brand te voorkomen hebt u voor aanleg van kampvuren, vuurkorven ed. de toestemming nodig van de campingeigenaar. Wanneer u toestemming
heeft om een vuurkorf te gebruiken, dient u een beschermende plaat en/of tegels eronder te leggen zodat het gras niet beschadigd. Indien (weers-)
omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de ondernemer het gebruik van een vuurkorf of kooktoestel buiten het kampeermiddel, barbecue of
daarmee vergelijkbare zaak verbieden.
Barbecueën is toegestaan mits u zich aan de volgende voorschriften houdt:


Houdt rekening met de windrichting, zodat u uw buren niet hindert



Zorg dat er altijd een emmer water of een brandblusapparaat in de buurt van de barbecue staat



Plaats uw barbecue op voldoende afstand van uw kampeermiddel



Barbecuen rechtstreeks op de grond is niet toegestaan



Gooi nooit een brandende sigaret of lucifer weg, de gevolgen kunnen desastreus zijn
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Handel drijven
Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook is vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.
Gevonden voorwerpen
Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven en zullen ons best doen om het voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen.
Aan- en bijbouwsels, terras en afscheiding
Voor het plaatsen van iedere aan- of bijbouwsel, afscheiding en terras dient u schriftelijke toestemming te hebben van de campingeigenaar. Er kan alleen
goedkeuring worden gegeven indien een werktekening ter beoordeling is ingeleverd, met daarop de maten, de te verwerken materialen en kleur etc. U
dient hierbij rekening te houden met de volgende voorwaarden:


Bij uw kampeermiddel mag maximaal één opbergschuurtje staan met een oppervlakte van maximaal 9m2 en een nokhoogte van 2,25m
(jaarplaatsen)



Bij uw kampeermiddel mag u een terras plaatsen (jaarplaatsen)



Aanbouwsels aan een aluminium caravan zijn niet toegestaan en deze caravans mogen niet betimmerd worden met schroten (jaarplaatsen)



U mag een tuinafscheiding van natuurlijke materialen plaatsen, uiteraard in overleg met uw buurman, zodat deze geen hinder ondervindt



De afscheiding mag niet hoger zijn dan 1.80m



Aan het einde van het seizoen dient u alle windschermen, voortenten, bijzettentjes e.d. op te bergen



Bij beëindiging van de overeenkomst dient u het terras en alle aan- en bijbouwsels te verwijderen



Op de toeristische plaatsen is het niet toegestaan een partytent te plaatsen, mits u toestemming heeft van de campingeigenaar

Post
Op de camping wordt de post in de brievenbus bij de receptie gedeponeerd. Dit wordt voor eigen risico van de kampeerder gedaan. Post die langer dan
een maand in de brievenbus ligt zal worden verwijderd. Het type post dat naar de camping gestuurd mag worden zijn kranten, ansichtkaarten, tv-gidsen
ed. Overige post en/of pakketpost wordt niet geaccepteerd en teruggestuurd naar de afzender.
Facturen/betaling/informatieverstrekking
Informatie, reserveringsbevestigingen en facturen (correspondentie) worden via de e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat u aan ons doorgegeven
heeft. De camping adviseert u om het mailadres info@campingdewatermolen.nl als ‘veilig afzender’ toe te voegen, zodat mail van de camping niet in uw
spam-map terecht komt. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste mailadres en u dient ons tijdig op de hoogte te stellen bij
veranderingen in uw NAW gegevens, telefoonnummer en/of mailadres. Wanneer u alle correspondentie via de post wilt krijgen, dan betaalt u per keer
€2,50 administratiekosten. Houd er rekening mee dat er vanaf de 2e herinnering bijkomende kosten in rekening worden gebracht.
Klachten
Alhoewel wij ons uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen kunt u toch klachten hebben. Meld ze zo spoedig
mogelijk en wij zullen proberen deze zo goed mogelijk te verhelpen.
Sanctie
Indien u één 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 kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen.
Algemeen
De RECRON voorwaarden zijn (op de verhuur van onze plaatsen) van toepassing. Bij vandalisme wordt de toegang tot de camping voor het gehele gezin
ontzegd. De directie van Camping de Watermolen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of diefstal van of aan goederen of persoonlijk
letsel. U verblijft op eigen risico op onze camping. Ook voor enige handeling of nalatigheid van het personeel of derden wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Sluit daartoe zelf een verzekering af. De kampeerder verplicht zich tot het melden van bijzondere gebeurtenissen zoals brand, ongeval, diefstal
bij de receptie.
Bij meningsverschillen over de uitleg van deze huisregels beslist de directie. Deze is eveneens bevoegd tot het geven van nadere voorschriften.

