Huisreglement camping de Hollandse Boerderij

Namens de Europese wetgeving, Verordening van het Europees Parlement, dus van
overheidswege zijn wij verplicht een huisreglement op te maken en ons daaraan te
houden.
Camping de Hollandse Boerderij heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen
camping de Hollandse Boerderij van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag
verwachten. Bij het betreden van camping de Hollandse Boerderij gelden dan ook de
huisregels van de camping de Hollandse Boerderij en u gaat akkoord met de huisregels
opgesteld als hieronder.
Alle aanwijzingen van medewerkers van camping de Hollandse Boerderij, die verband
houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
Binnen camping de Hollandse Boerderij stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de
openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
Bij camping de Hollandse Boerderij gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook
verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.
Om de rust, orde en veiligheid binnen camping de Hollandse Boerderij te bewaken, is het
verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het
verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
Camping de Hollandse Boerderij stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter
beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te
verhandelen of te helen.
De medewerkers van camping de Hollandse Boerderij waken over uw veiligheid, bij
calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht
eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
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Het kampeerseizoen 2013 loopt van januari tot december.
Laat uw eigendommen op de locatie van de camping de Hollandse Boerderij en in uw auto niet
onbeheerd achter. Camping de Hollandse Boerderij is niet aansprakelijk voor vermissing,
beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving
van camping de Hollandse Boerderij geschiedt op eigen risico.
Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van camping de Hollandse Boerderij is het
niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Het geluid van tv, radio en andere mechanische
muziek mag niet buiten het kampeermiddel hoorbaar te zijn. Mits anders is geregeld met de eigenaar.
Bij camping de Hollandse Boerderij gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door
woord of gebaar (handeling), onze bewoners, bezoekers en medewerkers op welke wijze te intimideren.
Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van camping de Hollandse Boerderij en
derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich te melden bij de receptie, en zich in te laten
schrijven.
In overleg wordt een standplaats bepaald en de beheerder geeft, indien dat wenselijk is, instructies
betreffende de plaatsing van het kampeerverblijf en/of de indeling van de standplaats.
Logés (personen die in het kampeermiddel van de recreant blijven overnachten) dienen zich te melden
in de receptie. De auto van bezoekers en logés dient op het parkeerterrein geparkeerd te worden.
De recreant is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medekampeerders en/of bezoekers op
de camping; hij ziet er dus op toe, dat diegenen zich houden aan de gedragsregels en overige
voorschriften van de camping. Ten behoud van de sfeer en de rust op de camping wordt een ieder
geacht zich zodanig te gedragen, dat op geen enkele manier overlast aan een ander veroorzaakt wordt.
De openingstijden van de receptie zijn aangegeven bij de ingang van de receptie; alleen voor dringende
zaken of noodgevallen kan men buiten deze tijden terecht bij de receptie; de beheerder is altijd
bereikbaar via telefoon 0172-685413
Het verkopen van caravans, met behoud van standplaats, is alleen mogelijk na overleg met en
goedkeuring van de beheerder. 10% van de verkoopprijs is ten behoeve van de beheerder.
Onderhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan; het ter beschikking stellen van het
kampeerverblijf aan derden is slechts geoorloofd indien dit met de beheerder is overeengekomen.
Per kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.
Het zelfstandig kamperen op een seizoenplaats door jongeren tot 21 jaar, zonder de aanwezigheid van
de hoofdhuurder is niet toegestaan.
Het houden van meer dan 1 huisdier op de camping is slechts mogelijk na toestemming van de
beheerder.
Het is ten strengste verboden om veranderingen aan te brengen in, aan, of op het terrein en/of de
beplanting van de camping. Bij overtreding van dit verbod zijn recreanten verplicht deze veranderingen
ongedaan te maken of op hun kosten te laten herstellen.
Het is de recreant niet toegestaan om plaats indelingen en plaats groottes zonder toestemming van de
ondernemer te wijzigen. Indien recreanten wensen hebben m.b.t. veranderingen, kunnen zij dit kenbaar
maken bij de receptie, waarna in gezamenlijk overleg door de beheerder een besluit hieromtrent
genomen zal worden.
Het gebruik van gas- of houtskoolbarbecues is toegestaan; elke andere vorm van open vuur is
verboden. De beheerder kan, indien de situatie dat vereist, alle vormen van vuur verbieden. Dit wordt
aangegeven op de informatieborden.
De elektra-aansluitingen zijn gezekerd met 4 Ampère. Er kan dus maximaal 880 Watt worden gebruikt.
Geluid dient tot een minimum te worden beperkt. Tussen 01:00 uur en 08:00 uur dient het geheel stil te
zijn.
Maximum snelheid op de camping is 5 km per uur (dit is stapvoets).
Het afleveren van goederen zowel privé als zakelijk dient altijd van tevoren gemeld te zijn bij de
receptie. Zonder melding worden ze niet toegelaten op de camping.
Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein of enquêtes of andere opiniepeilingen te
organiseren, anders dan met toestemming van de directie. Als dit wel het geval is zijn wij genoodzaakt
om hier melding van te maken bij de politie.
Toezeggingen door de beheerder betreffende afwijkende afspraken met betrekking tot de huisregels en
voorschriften zijn alleen bindend als ze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Per standplaats mag slechts één auto geparkeerd worden tussen de lijnen van de parkeerplaatsen.
Het is niet toegestaan de auto langs of op een verharde weg langs de toegangsweg te parkeren. In
geval van calamiteiten moeten nooddiensten te allen tijde alle bestemmingen op de camping kunnen
bereiken.
Het is niet toegestaan om de auto als vervoermiddel op de camping te gebruiken. De recreant dient de
auto te laten staan wanneer hij naar de receptie etc. gaat.

28. Tussen 23.00 en 07.00 is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein toegestaan. Uit oogpunt van
veiligheid en rust mogen snor-/bromfietsen/scooters alleen met uitgeschakelde motor vervoerd worden.
Zij kunnen van de beheerder vergunning krijgen om met hun snor-/bromfietsen/scooters stapvoets op
de wegen van de camping te rijden.
29. Het is niet toegestaan uw auto op het terrein te wassen.
30. Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten.
31. Huisvuilzakken dient u leeg te schudden en in de containers te deponeren. Er staan aparte afvalbakken
voor papier, plastic en glas. Klein chemisch afval en batterijen kunnen bij de receptie afgegeven
worden.
32. Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen.
33. Voor afvoer van grofvuil, stenen en tegels dient men zelf zorg te dragen, ingeval de recreant dit mocht
“vergeten” te doen, worden de kosten van de afvoer aan diegene doorberekend. Zand, gras, onkruid en
klein snoeihout kunnen in de groene container achter de schuur geplaatst worden.
34. Om de hygiëne in de sanitair gebouwen te handhaven, dient u na gebruik het gebouw netjes achter te
laten.
35. Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te maken van de sanitair
gebouwen.
36. Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in de chemische
toiletruimte van de sanitair gebouwen.
37. Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen.
38. Het is verboden zich in en om de sanitair gebouwen bezig te houden anders waarvoor deze is bedoelt.
39. Het gebruik van de zwemvijver is op eigen verantwoording en met inachtneming van de openingstijden
zoals afgesproken. Als de fontein niet spuit, niet zwemmen, dan is de vijver voor de vissers
gereserveerd.
40. Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet toegestaan.
41. Het gebruik van tuinslangen voor het aftappen van water is bij sanitaire gebouwen en openbare kranen
eveneens verboden.
42. Het is verboden zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op te houden in de sanitair
gebouwen.
43. Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties en algemene
voorzieningen aan de ondernemer meldt.
44. Op alle overeenkomsten van Camping de Hollandse Boerderij zijn de RECRON-voorwaarden van
toepassing.
45. Op het terrein gelden alle regels van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Bodegraven
46. Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren.
47. Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of schade door derden
veroorzaakt.
48. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de beheerder.
49. Werkzaamheden aan de caravan dienen niet in het hoogseizoen en op zondag plaats te vinden. Kleine
verbouwingen alleen tussen 08.00-18.00 uur en moeten vooraf gemeld worden.
50. Het gebruik van lpg gasflessen is toegestaan alleen in lpg-gecertificeerde gasflessen.
51. Het is verplicht elektriciteit en gastoestellen volgens de normen in orde te hebben.
52. U bent verplicht een W.A. verzekering voor schade aan derden te hebben
53. Voetballen op het sportveldje, let op! dit is een trapveldje en geen voetbalveld denk aan de caravans die
op het achterliggende veldje staan.
54. Het betalen van het stageld voor de aangegeven datum mits van te voren duidelijk is aan gegeven een
aan andere wijze te kiezen om te betalen.
55. Klachten e.d. dienen gemeld te worden en zullen naar redelijkerwijze geprobeerd opgelost te worden.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het
weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van camping de Hollandse Boerderij. Sancties op de
overtreden huisregels zijn terug te vinden in het handhavingsbeleid van camping de Hollandse Boerderij dat ter
inzage ligt bij de receptie van de camping de Hollandse Boerderij. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan
bij de politie.
Bodegraven, maart 2013

