REGLEMENT

Wij heten u van harte welkom op Camping De Bosrand en vragen u
om het camping reglement na te leven. Tevens zijn onze algemene
voorwaarden op uw verblijf van toepassing.

ALGEMEEN
-

-

-

Marcel en Ellen Kamerbeek, hierna te noemen “ de beheerders”, zijn
eigenaar van Camping De Bosrand. De beheerders kunnen zich
laten vervangen door een derde en of zijn familie.
Dit reglement is van toepassing op alle huurders en verblijverde
personen, hierna te noemen “ de gebruikers ”, van het terrein en
bijbehorende accommodaties van Camping De Bosrand aan de
Lohnislaan 2, 8337 KG De Pol.
Met het gebruik wordt het navolgende campingreglement ten
aanzien van alle onderstaande punten erkend.
Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
Alle voorzieningen, verzorging- en afvoerstations alsmede de
groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld.
Veroorzaakte schade dient onverwijld aan de camping eigenaar te
worden gemeld.
De beheerder is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan
goederen welke gebruikers en bezoekers toebehoren.
Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering
worden bestraft, verder behoudt de beheerder zich jurudusche
stappen voor. Een restitutie van het tarief vindt niet plaats.

AANKOMST EN VERTREK
-

Om het terrein of een bijbehorende accommodatie van Camping
De Bosrand te betreden en zich te installeren, dient men
toestemming te hebben van de beheerder.
Bij aankomst op Camping De Bosrand dient u zich ten allen tijde te
melden nij de beheerder indien u geen vaste gast bent.
Camping en camperplaatsen: Het kampeermiddel moeten worden
geinstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzing
van de beheerder. Het is niet tegestaan de grenzen van de u
toegewezen staanplaats te overschrijden.

RECEPTIE
-

De receptie is in het seizoen vanaf 22 juli dagelijks geopend en
voorafgaand aan deze date elk weekend en indien er doordeweeks
vragen zijn kunt u zich melden bij de kantine. Hier is een bel
aanwezig. Indien er niemand aanwezig is, kunt u het mobiele
nummer 06-53573534 of het vaste nummer 0521-5888362 bellen.
In het hoogseizoen kunt u terecht in de kantine en is de receptie
niet geopend buiten de sluitingstijden van de kantine, dan behalve
voor het afhalen van gasflessen en voor calaniteiten.

RUST & STILTE
-

Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22:00u. en 08:00u. dient te
worden nagelaten. Radio’s, televisies en andere vormen van lawaai
mogen geen hinder zijn voor anderen.

BETALING
-

Betaling van uw stagelden dient de eerste helft voor 28 januari
jaarlijks te worden voldaan, en de tweede helft voor 1 april via de
bank of contant. Afrekening water en electra dienen voor 15
december volledig te zijn voldaan. Indien stagelden en stroom/
water afrekeningen niet tijdig voldaan worden zijn de
campingeigenaren gerechtigd u van stroom af te sluiten en
heraansluitkosten van 150 euro aan u in rekening te brengen. Wij
dragen daarnaast onze vorderingen over aan een incassobureau,
extra kosten worden hiervoor aan u in rekening gebracht.

BEZOEKERS
-

Bezoekers dienen zich te melden bij de beheerder.
Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige
reglement.
De auto’s van bezoekers moeten op het parkeerterrein blijven.
Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en
zonder bijbetaling overnachten in een accommodatie op of van
Camping De Bosrand.

HUISDIEREN
-

Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet hinderlijk
loslopen, op het kampeerterrein worden uigelaten en niet worden
opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaar, die wettelijk
aansprakelijk zijn.

VOERTUIGEN, PARKEREN EN RIJDEN
-

-

-

Op Camping De Bosrand gelden de regels van de
wegenverkeerswet, toegestaan is alleen stapvoets snelheid van
5 KM per uur. Te snel rijden wordt niet langer getolereerd ook voor
de veiligheid van onze kinderen op het terrein. Indien u te hard rijdt
kan de toezegging met een voertuig u per direct worden ontzegd.
Het rijden van personenauto’s op het gras is niet toegestaan, dan
enkel om uw caravan te kunnen bereiken.
Voertuigen van bezoekers dienen io de daarvoor bestemde
parkeerplaats in de vakken, buiten de camping te worden
geparkeerd. U mag met uw code/pas geen bezoekers binnenlaten,
Een voertuig per caravan is toegestaan op de camping. Dit voertuig
dient indien mogelijk op uw eigen plek geparkeerd te worden of in
de daarvoor bestemde parkeerplekken.
Het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties aan auto’s is op
het terrein van de camping of de parkeerplaats buiten de camping
verboden. Dit wegens bodemvervuiling.
Voertuigen/caravans die zonder toestemming van de beheerder
geparkeerd zijn kunnen door de beheerder voor rekening en risico
van de eigenaar weggesleept worden. Aanhangwagens mogen
niet geparkeerd worden op de parkeerplaatsen, aangezien deze
bestemd zijn voor auto’s van gasten.

AFVAL
-

-

-

De gebruikers dienen het terrein en de bijbehordende
accomodaties op de camping schoon en netjes te houden.
Afvakzakken mogen niet gedumpt worden op het terrein.
Camping en camperplaatsen: Feces en afvalwater dienen in de
passende reservoirs te worden verzameld en via het aanwezige
sanitaire station te worden verwijderd. Dit is aanwezig in het
sanitaire gebouw op het tourveld.
Alleen in de huishouding normale hoeveelheden ontstane afval
mag voor uw caravan geplaatst worden om vervolgens opgehaald
te worden. Het huisvuil wordt in het voorseizoen driemaal per week
opgehaald. In het hoogseizoen wordt het vuilnis dagelijks
opgehaald na 16:00u. Zakken mogen niet eerder aan de weg
worden gezet vanwege kraaien, katten etc. oud papier, flessen en
ijzer dient u zelf weg te brengen in de daarvoor bestemde bakken
vooraan op de camping naast de kantine.
Groot afval dient de gebruiker mee te nemen naar huis en mag
absoluut niet worden “ gedumpt” op de camping. Indien er ander
afval dan normaal huisafval wordt geplaatst aan de weg wordt dat
direct bij u teruggeplaatst en wordt dit aan u gemeld.

FLORA & FAUNA
-

Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen.
Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is
verboden spijkers in bomen te slaan, bomen te kappen en takken af
te zagen.
Alle beschadigingen aan beplanting, omheining en installaties
worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
De dieren van de beheerder absoluut niet voeren!
Het is niet langer toegestaan op het zgn. 3de veld uw hond uit te
laten, u aldaar te bevinden en langs de hekken het land in te lopen.
Het is prive terrein van de eigenaren van Camping De Bosrand en
er is geen recreatiebetemming op dit gebied. U kunt uw groenafval
op de daarvoor bestemde kar leggen en niet langer land betreden.
Let ook op uw kinderen, ook zij mogen het land niet betreden. De
grote ven die in dit land ligt is gevaarlijk. het wel betreden van dit
land is volkomen voor eigen risico en u dient uw kinderen van deze
informatie te voorzien. De camping is niet verantwoordelijk voor
eventuele incidenten, u dient zelf op uw kinderen te letten.

SPELEN
-

Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de
nabijheid van de kampeerplaatsen, accommodaties, installaties of
sanitaire voorzieningen.
Het gebruik van speeltoestellen, zwembad en in de buurt zijn van
dieren van de beheerder geschiedt geheel op eigen risico.

VEILIGHEID
-

-

-

-

Camping en camperplaatsen: De gebruiker zorgt er ten allen tijde
voor dat het door hen geplaatste kampeermiddel, zowel in- als
extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die voor
overheidwege, of door de beheerder in het kader van
milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel
kunnen worden gesteld.
Het barbecueen is alleen met passende apparatuur toegestaan.
Asresten moeten vooedig gedoofd zijn voordat deze via het
resterende afval worden verwijderd. Gelieve erop te letten dat uw
buren door rookontwikkeling niet worden lastig gevallen.
Open vuur is verboden tijdens stookverbod afgeroepen in de
Gemeente Steenwijkerland.
Roken inde sanitaire ruimtes is niet toegestaan.
Brandblusapparaten zijn op de camping aanwezig en gekeurd. In
geval van brand direct de beheerder waarschuwen. Misbruik van de
brandblusapparaten is verboden en indien er door misbruik kosten
ontstaan wordt dit verhaald op de pleger van het misbruik.
De E.H.B.O. doos en AED bevinden zich in de kantine.
De aanwezigheid van verdachte personen onmiddelijk melden bij
de beheerder.
Gasflessen welke op het terrein bij de caravans zich bevinden of op
het terrein van de camping dien goedgekeurde gasflessen te zijn.
Indien er niet gekeurde, gevulde flessen worden gebruikt en
gasslangen die veroudert zijn en er onstaat een brand of

ontploffing is de gast welke deze flessen heeft gebruikt ten alle tijde
verantwoordelijk voor de ontstane schade aan de eigen caravan en
evt. aanbouwen, maar ook voor alle schade betrokkend aan derden.
Camping De Bosrand neemt hierin geen enkele
verantwoordelijkheid.

STALLING
-

-

Alleen met toestemming van de beheerder kan men materiaal
achterlaten op het terrein en dan alleen op de door de beheerder
aangewezen plaats.
De beheerder is niet aansprakelijk voor dit materiaal in de
afwezigheid van de eigenaar.
De tarieven voor dit soort stalling kunt u opvragen bij de beheerder.
Het laten overstaan van uw tourcaravan op het tourveld van de
camping buiten het seizoen is op eigen risico van de eigenaren van
de tourcaravan. Camping De Bosrand biedt deze mogelijkheid op
dit moment nog kosteloos aan en neemt hierin geen enkele verant
woordelijkheid voor enige schade, wel of niet toegebracht door
werkzaamheden die in de winter dienen te worden uitgevoerd. Men
dient hiervoor zelf de tourcaravan voldoende te verzekeren.
Betreffende de verzekering van de stacaravans van onze gasten
dient iedere gast zelf de stacaravan in verzekering te nemen.
Camping De Bosrand kan geen aansprakelijkheid nemen voor
schade welke wordt toegebracht door andere gasten, of kinderen
van gasten, dit dient onderling met de verplichte WA verzekering
onderling geregeld te worden. Schade door opspattende stenen

-

van het pad wat over de camping loopt, wat schade kan
toebrengen aan glas van de stacaravans dient geclaimd te
worden bij uw eigen verzekering.
Indien gebruiker een kampeermiddel/ voertuig te koop wil
aanbieden op het terrein van de camping, dient hiervoor
toestemming gevraagd te worden aan de beheerder. Ook
wordt een nieuwe eigenaar enkel toegestaan met
toestemming van de beheerder. Met ingang van 2013 worden
er overschrijvingskosten berekend bij de verkoop van een
stacaravan. De kosten hiervoor zijn € 75,-.

De reglementen worden aan al onze gasten uitgereikt. Iedereen
dient zich in te lezen in de kampeerreglementen en van de regels en
bepalingen op de hoogte te zijn.
Belangrijke telefoonnummers:
Ellen 			06-53573534
			06-30404661
Wim 			06-51799273
Alarm 			112
Politie geen spoed
0900-441200
Huisarts 			0561-441200
Dokterswacht 		
0900-1127112
Dierenarts 		
0521-320212
Tandarts 		
0900-1123112
Taxi 			0521-513000

