Campingreglement
Het reglement wordt jaarlijks aangepast
i.v.m. veranderingen in, op en rond het park
alsmede door ervaringen van de voorgaande
jaren. Wij vragen u dan ook e.e.a.
aandachtig door te lezen.
0.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist de directie.
1. U dient uw huisvuil zelf naar één van de daarvoor
bestemde perscontainers te brengen. Blad- en
tuinafval kunt u deponeren op de compostberg
achter het C veld of aanleveren in een geopende
vuilniszak (alléén vrijdag en maandag voor
10.00 uur).
2. Op het park vragen wij uw hond aangelijnd te laten
en alléén uit te laten buiten het recreatiepark.
Bij een ongelukje op het terrein vragen wij u
vriendelijk deze op te ruimen, op diverse locaties
hangen er hondenpoepzakjes.
Zorg dat uw kat geen overlast bezorgt aan de
buren, laat de kat i.v.m. wilde katten niet loslopen.
3. Voor alle vervoersmiddelen geldt op het terrein
een maximumsnelheid van 5 km per uur (dit is
stapvoets), denk aan de kinderen, voetgangers
hebben voorrang. Bromfietsers/scooters mogen
alleen op het terrein met uitgeschakelde motor.
4. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is gemotoriseerd
vervoer op het gehele terrein verboden. Per
plaats is één auto toegestaan. Bij overtreding
zullen wij uw pas blokkeren.
5. Het is niet toegestaan aanhangers of iets van
dien aard achter te laten anders dan op uw eigen
plek.
6. Open vuur, in welke vorm dan ook, is niet
toegestaan.
Barbecueën is wel toegestaan, tenzij de directie of
brandweer anders beslist. Houdt altijd een emmer
met water of zand bij de hand en maak gebruik
van aanmaakblokjes voor het aansteken.
7. Bomen zagen of snoeien mag alleen uitgevoerd
worden door de medewerkers van het recreatiepark. Bij overtreding hiervan zal streng worden
opgetreden.
8. Sproeien is toegestaan, echter in de zomer niet
tussen 16.00 uur en 20.00 uur i.v.m. de grote
waterafname om deze tijd.
9. Het is niet toegestaan uw caravan elektrisch te
verwarmen of buitenlampen te laten branden met
een totaal vermogen van meer dan 80 Watt en/of
1100 Lumen. Bij langdurige afwezigheid (‘s winters)
is het niet toegestaan lampen te laten branden.
10. Het is niet toegestaan handelswaar aan te
bieden en/of te verkopen, zonder toestemming
vooraf van de directie.

11. Het (her)plaatsen van schuurtjes, aanbouwen of
andere bouwsels, veranda’s, hekjes e.d. is alleen
toegestaan na schriftelijke toestemming van de
directie en gemeente. De regels zijn verkrijgbaar op
de receptie. Bestaande afwijkende bouw wordt nu
gedoogd, maar moet bij verkoop worden verwijderd.
Wanneer toch zonder toestemming wordt
gehandeld, zullen wij het onderhavige, zonder
bericht vooraf, afbreken c.q. verwijderen en de
voortvloeiende kosten op u verhalen.
12. In de maanden mei tot en met augustus is het
niet toegestaan te bouwen of te verbouwen aan
uw caravan e.d., alsmede het gebruik van
(tuin)gereedschap wat (geluids)overlast
veroorzaakt. Het gebruik van hogedrukspuiten en
bladblazers is in deze periode ook niet toegestaan!
13. Bij het verkopen van uw caravan bent u verplicht
op eigen kosten een keuringsrapport op te laten
maken. Bij overdracht van uw caravan bent u
altijd 3% provisie verschuldigd met een minimum
van € 100,00 en een maximum van € 1000,00.
Wij behouden ons het recht voor geen toestemming
te geven voor overdracht van uw caravan indien
deze door de leeftijd of door de kwaliteit ons
inziens geen toekomst meer heeft op het terrein.
Verkoop dient altijd via de receptie te verlopen.
14. Wij behouden ons het recht voor maatregelen te
nemen, bijvoorbeeld bij wangedrag of hinderen
van anderen.
15. Een jaarplaats (van oktober t/m september) dient
vóór 1 september (schriftelijk) te worden opgezegd.
Na deze datum kan een opzegging niet meer
worden geaccepteerd en wordt de huur voor het
volgend jaar volledig in rekening gebracht. Niet
tijdig of volledig betalen van de huur kan van
onze kant reden zijn tot opzegging van de
jaarplaats.
16. Reclame-uitingen d.m.v. borden, vlaggen e.d. van
merken, sportclubs enz. zijn niet toegestaan.
17. Het plaatsen van een zwembad anders dan een
kinderbadje is niet toegestaan, ook niet voor een
korte termijn. Overleg bij twijfel op de receptie.
18. Het ingraven van zwembaden, trampolines, enz. is
niet toegestaan.
19. De aanvullende Recron voorwaarden op het
reglement zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie.
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Bericht van de brandweer
Gasflessen mogen niet in de caravans of schuurtjes
worden geplaatst en evenmin worden ingegraven.
Plaats gasflessen nooit in direct zonlicht. Wanneer een
gasfles wordt ombouwd met een kast, zorg dan voor
ontluchtingsgaten aan de onderkant zodat de wind
eventueel weglekkend gas kan afvoeren. Een
deugdelijke brandblusser in de caravan is aanbevolen.
Wij adviseren u om éénmaal per twee jaar de
gasslangen te vervangen en uw installatie door een
erkend vakman te laten controleren.
Huurders en logés
Mocht uw caravan gebruikt worden door derden, dan
dient u vooraf toeristenbelasting af te dragen en bent u
verplicht de tijdelijke gasten in te schrijven bij de
receptie i.v.m. het nachtregister, calamiteiten etc. U
mag uw caravan alleen verhuren voor recreatief
gebruik en niet langer dan 3 weken aaneengesloten.
U dient zelf uw slagboompas door te geven. De
directie kan zonder enige uitleg de huurder of haar
visite de toegang tot het park ontzeggen.
Wespen, muizen en andere ongedierte
Heeft u last van ongedierte in uw caravan of schuur
dan dient u zelf de ongediertebestrijding te regelen en
te betalen. Is de overlast in een openbaar gebied dan
kunt u dit melden bij de receptie.
Pakketten
In verband met de grote toename van pakketpost
vragen wij u dit te beperken, mocht u toch iets laten
leveren dan niet groter dan een verhuisdoos. Indien
groter, dan dient u dit af te laten leveren bij een
afhaalpunt in de buurt. Voor alle pakketpost geldt dat
wij niet tekenen voor ontvangst en niet
verantwoordelijk zijn voor vermissing.
Leveringen met vrachtwagen/bestelbus
In de maanden juli en augustus is het niet toegestaan
om leveringen met vrachtwagens te ontvangen, wel
met een bestelbus.
In de overige maanden is er wel de mogelijkheid om
tijdens kantoortijd leveringen bij uw caravan te
ontvangen. Let op, alleen kleine vrachtwagens zijn
toegestaan op het terrein.

Kindertrein
Het treintje wat over het terrein rijdt is uitsluitend
bedoeld voor de kinderen t/m 11 jaar welke zelfstandig
kunnen zitten. Te allen tijde dienen de aanwijzingen
van het besturende personeel en begeleiders
opgevolgd te worden. De kinderen kunnen opstappen
bij de hoek van C/D kampeerplaatsen, sanitairgebouw
sportveld, sanitairgebouw Blauwgraslaan,
sanitairgebouw Wildzwijnlaan en hoek wildzwijnlaan/
Hertenlaan. De opstapplaatsen zijn herkenbaar aan
het bord met Flora en het treintje.
Zwembad
Bij de ingang van het zwembad zijn de openings- en
sluitingstijden aangegeven, deze variëren afhankelijk
van het seizoen en het klimaat. Tijdens de
openingstijden is er een toezichthouder welke
bevoegd is om degenen die zich niet aan de regels
houden of die volgens hem overlast veroorzaken, van
het zwembad te verwijderen voor een door de directie
bepaalde tijd. Het zwembad is alléén toegankelijk voor
gasten van ‘t Veluws hof en het betreden is op eigen
risico, er wordt geen toezicht gehouden op de
zwemmers.
De mate van verwarming van het water is o.a.
afhankelijk van de weerstemperatuur.
In en om het zwembad is het verboden voor:
huisdieren, fietsen, glaswerk, te duiken, te rennen,
muziek en andere badgasten te storen met
(voet)ballen of storend gedrag.
Kinderen zonder zwemdiploma dienen altijd door een
volwassene begeleid te worden.
De directie draagt geen enkele verantwoordelijkheid in
geval van onjuist gebruik van het zwembad en
glijbaan.
Het betreden van het park, het plaatsen van
kampeermiddelen, het gebruik van onze faciliteiten
en/of deelname aan evenementen zijn geheel voor
eigen risico. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies,
vermissing en/of diefstal van/uit kampeermiddelen
of inventaris.

