Huishoudelijk reglement 2022

Verspreid over het gehele terrein vindt u verschillende afvalbakken. We verzoeken u vriendelijk deze te gebruiken
voor klein afval. Huishoudelijk afval? Brengt u het dan naar de milieustraat. De milieustraat vindt u naast de
wasserette. Papier, glas, batterijen, groen- en huishoudelijk afval en kleine huishoudelijke apparaten kunt in de
daarvoor bestemde container deponeren. Het is niet toegestaan om uw grof huisvuil hier achter te laten. Dit kan
op de milieustraat in uw eigen gemeente.
Op het strand staan afvalbakken ter voorkoming van zwerfvuil, deze afvalbakken zijn niet geschikt voor huisvuil.
Voor gasten die verblijven in de panoramahuisjes zijn er tussen de huisjes afvalcontainers. Lege flessen, papier of
karton graag gescheiden deponeren in de daarvoor bestemde container. Lege batterijen kunt u bij vertrek
achterlaten in uw huisje.

Beschikt uw kampeermiddel over een airco aan boord? Wij willen u er op wijzen dat het gebruik hiervan enkel
toegestaan is wanneer u zelf op de plaats aanwezig bent en tot maximaal 22.00 uur ’s avonds. Tevens kunnen wij u
vragen de airco uit te schakelen wanneer andere gasten hiervan hinder ondervinden. Dit om het milieu te sparen
en geluidsoverlast voor andere gasten tot een minimum te beperken.

Het nuttigen van alcoholische dranken is alléén toegestaan in en bij de kampeerplaats/accommodatie of in één van
de aanwezige horecagelegenheden met de bijbehorende terrassen. De ouders of verzorgers blijven te allen tijde
verantwoordelijk voor hun kinderen. Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan.
Alcoholmisbruik eveneens niet.
Roken is in de huuraccommodaties en in alle openbare binnenruimtes niet toegestaan. Ook bij de
speelgelegenheden en in-en rondom de sport- en spelvoorzieningen mag niet gerookt worden.
Op Strandcamping Groede is drugsgebruik absoluut verboden. Dit geldt eveneens voor het bezit, of de handel in
verdovende middelen. Bij drugsgebruik, bezit of handel in verdovende middelen is het de directie toegestaan de
betreffende perso(o)n(en) de toegang per direct (zonder waarschuwing) tot de camping te ontzeggen.

Barbecueën is toegestaan. Neemt u om te voorkomen dat anderen in de rook zitten of er brandgevaar ontstaat de
nodige voorzorgsmaatregelen. Zo vragen wij u om altijd een emmer water bij de hand te houden en
houtskoolresten eerst goed te laten afkoelen voor u ze in een vuilniszak deponeert. Omdat houtskool niet
biologisch afbreekbaar is, verzoeken wij u de resten niet bij de struiken te gooien.
Uit oogpunt van de brandveiligheid is open vuur, ook in een vuurkorf, verboden.
Bovenstaande regels met betrekking tot barbecueën en open vuur gelden ook op het strand.
Verblijft u in een panoramahuisje? Barbecueën is enkel toegestaan op de Yakiniku die standaard bij het huisje
staat. Denkt u ook op het strand aan bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.

Bij calamiteiten kunt u ons ook buiten de openingstijden bereiken via het nummer van de receptie:
. Dit nummer is 24/7 bereikbaar voor dringende gevallen en (geluids)overlast.
Indien er een ambulance naar u onderweg is, dient u de receptie hiervan op de hoogte te stellen. Wij begeleiden de
huldiensten dan zo spoedig mogelijk tot aan uw plaats. Belt u altijd eerst het
(politie,
brandweer, ambulance) en vervolgens het calamiteitennummer. Bij de receptie tegenover de fietsverhuur hangt
een AED.

Voor het legen van uw chemisch toilet kunt u gebruik maken van de hiervoor bestemde ruimtes aan de buitenkant
van de sanitairgebouwen. Het ledigen van uw chemisch toilet is op alle andere plaatsen verboden.

Strandcamping Groede is een privéterrein. Krijgt u bezoek tijdens uw verblijf?
Dagbezoek is overdag toegestaan, aanmelden bij de receptie is niet nodig.
Dagbezoekers kunnen parkeren op de bezoekersparkeerplaats vooraan op de camping, hier geldt een uurtarief.
Ook is het mogelijk om tegen een dagtarief te parkeren bij Parking Groede-Bad aan de Zeeweg.
Dagbezoekers dienen in verband met de rust, de camping voor 22.00 uur te hebben verlaten.
Overige bezoekers zijn alleen overdag welkom op het plein rond de muziektent. Bij overlast zal zonder enige
opgaaf van reden de toegang ontzegd worden.
Blijft uw bezoek ook overnachten? Meldt dit bezoek dan bij aankomst aan via onze receptie. Per persoon per nacht
wordt het logeertarief in rekening gebracht.

In verband met de privacy van onze gasten is het niet toegestaan om, zonder toestemming van de directie, te
vliegen met een drone boven de camping. Het maken van opnames met een drone door gasten is verboden.

Uw elektrische auto kunt u opladen bij een oplaadpunt op de parkeerstrook bij de wasserette en op de
parkeerplaats bij de veranda-chalets. Om gebruik te kunnen maken van deze laadpalen heeft u een laadpas nodig.
Het is niet toegestaan de auto op te laden bij de eigen (huur)accommodatie of op de kampeerplaats.

Geluidsoverlast in de ruimste zin van het woord dient te allen tijde voorkomen te worden. Wij vragen iedereen de
rust op de camping te respecteren en geen overlast voor medegasten te veroorzaken. Na 22.00 uur geldt er
avondrust op het terrein;
Het gebruik van mobiele speakers is alleen toegestaan op de eigen standplaats op een dusdanig volume dat het
geen overlast veroorzaakt voor uw medegast. Indien de speakers voor geluidsoverlast zorgen of wanneer deze op
het terrein, buiten de eigen standplaats, gebruikt worden, behouden wij ons het recht deze in beslag te nemen. In
dit geval kan de speaker op de vertrekdag door de hoofdhuurder worden opgehaald bij de receptie.
Na middernacht is het niet toegestaan in groepsverband buiten te verblijven. Het teruglopen naar de plaats is met
maximaal 3 personen toegestaan, houdt hierbij rekening met uw medegasten.
Het (op hinderlijke wijze) ophouden in de sanitairgebouwen of de wasserette is niet toegestaan.

Wanneer onze foto- of videograaf een opname wenst te maken van u alleen of waarop slechts een beperkt aantal
anderen worden vastgelegd, dan wordt uw toestemming gevraagd. Wanneer er echter een grote groep in beeld
wordt gebracht, zoals bij activiteiten of evenementen, dan is dat helaas onmogelijk.
Geef het door aan de receptie wanneer u, bijvoorbeeld op social media, beeldmateriaal ziet waar u of uw
kind(eren) op staan en dit liever niet wenst. Wij verwijderen dan het beeldmateriaal.

Uw huisdier is in de meeste gevallen van harte welkom. Er zijn enkele uitzonderingen (kampeerplaatsen en
verhuuraccommodaties) waar een hond niet is toegestaan. Meld uw huisdier daarom altijd aan bij de reservering.
Uw hond mag niet op de camping verblijven, wanneer hij niet is aangemeld.
U kunt uw hond uitlaten op de hondenweide (“V” op de plattegrond) of buiten de camping. Ruim de uitwerpselen
van uw hond direct op, zowel op-als buiten de camping. Zo houden we samen de omgeving en de camping netjes.
Bij aankomst ontvangt u een houder met hondenpoepzakjes. Eventuele navullingen zijn verkrijgbaar in de winkel.
Het is niet toegestaan om uw hond achter te laten in uw accommodatie of op uw plaats wanneer u er zelf niet
bent!
Specifieke informatie over het verblijf met uw hond is online te vinden via www.strandcampinggroede.nl/welkomviervoeter of verkrijgbaar bij de receptie.

Van 1 mei tot en met 1 oktober mogen honden enkel aangelijnd op het strand lopen tussen 10.00 en 18.00 uur.
Tussen 18.00 uur en 10.00 uur mogen honden wel los lopen. Van 1 oktober tot 1 mei mogen honden de hele dag los
op het strand lopen. Wij vragen u deze tijden te respecteren en overlast voor andere strandbezoekers te
voorkomen.

Laden en lossen met een extra auto is alleen mogelijk na toestemming van de receptie. De maximaal toegestane
tijd voor het laden en lossen is 1 uur. Het is niet toegestaan om eerst de caravan of tent op te bouwen en dan pas
de extra auto op de parking te parkeren.

Op de camping geldt een maximum snelheid van 15 km/u. Dit geldt voor alle voertuigen, inclusief fietsen.

Het is niet toegestaan scooters en/of brommers met een brandstof motor te gebruiken voorbij de slagboom of in
het centrum. De motor moet hier uitgeschakeld zijn.
De ingaande slagboom sluit vanaf 24.00 uur tot 7.00 uur de volgende ochtend. Het is dan niet toegestaan met
auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen over de camping te rijden (de slagboom is alléén nog in noodgevallen
te openen).
Het schelpenpad in het centrum is alleen bestemd voor voetgangers. Fietsers dienen hun fiets in de
fietsenstallingen te plaatsen direct aan de ingang van dit gebied. Skelters, hoverboards en aangedreven steppen
zijn op het plein verboden. Dit geldt uiteraard niet voor hulpmiddelen ten behoeve van gasten met een
functiebeperking.

Men dient er rekening mee te houden dat het na 22.00 uur rustig dient te zijn op de camping.
Douchen na middernacht is niet toegestaan. De warmwatertoevoer kan uitgeschakeld zijn.
Speelvoorzieningen worden in het hoogseizoen om ca. 21.00 uur gesloten.
De uitgangen aan de buitenzijde van de camping en het poortje naast de frituur worden in het hoogseizoen om ca.
23.30 uur gesloten.

Meldingen van onveilig, ongewenst of ongepast gedrag ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Zet daarom ons
noodtelefoonnummer +31(0)117 37 19 70 in uw mobiele telefoon.
Er zal door ons vertrouwelijk met eventuele meldingen worden omgegaan.
Indien hiertoe aanleiding is, zal Strandcamping Groede het beoordelen van een incident overlaten aan het bevoegd
gezag.
Het komt regelmatig voor, dat situaties uiteindelijk anders blijken te zijn dan in eerst instantie gedacht. Een op
feiten gebaseerde benadering blijft daarom steeds belangrijk.

Per kampeerplaats en/of huuraccommodatie is maximaal één auto toegestaan. Per jaarplaats,
seizoenplaats Comfort XL en seizoenhuur zijn maximaal twee auto’s toegestaan.
Komt u met een extra auto dan kunt u hiervoor een extra parkeerplaats boeken of de auto parkeren op de
bezoekersparkeerplaats vooraan op camping. Meld u zich hiervoor voorafgaand aan uw verblijf of bij aankomst bij
onze receptie.
Wanneer u gebruik maakt van de oplaadpaal voor uw elektrische auto, dan vragen wij u vriendelijk de auto daar
alleen te parkeren tijdens het opladen en hem direct na het laden weer terug te parkeren op uw gebruikelijke
parkeerplaats, zodat andere gasten ook gebruik kunnen maken van de oplaadpaal. Het opladen van uw elektrische
auto is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen met een laadpaal. Het is niet toegestaan bij
uw (huur)accommodatie of kampeerplaats.

Wanneer er op uw standplaats ruimte is en het uitzicht van andere gasten niet belemmerd wordt, is het
toegestaan een partytent te plaatsen. De maximale toegestane afmetingen zijn 3x3 meter. De zijwanden dienen
open te zijn. Bij afwezigheid van één of meerdere nachten dient de partytent volledig (inclusief frame) afgebroken
te zijn. Het afbakenen van uw plaats met bijvoorbeeld meerdere windschermen is niet toegestaan. Reclame- of
voetbalvlaggen zijn niet toegestaan. Landsvlaggen zijn alleen in miniformaat toegestaan en mogen niet boven de
caravan uitsteken.

De sanitairgebouwen worden met grote regelmaat schoongemaakt. Daarnaast vragen wij uw medewerking de
gebouwen netjes te houden. Spoel de wc door na een toiletbezoek. Wanneer uw kind dit nog niet zelf kan, dan
vragen wij de ouders het kind te begeleiden. Alle afval die niet in het toilet behoort, graag in de daarvoor
bestemde afvalbakken deponeren. Alle gasten willen graag gebruik maken van een schoon sanitairgebouw.
De sanitairgebouwen zijn niet bedoeld als hangplek. Samenscholing door groepen (jeugd) is dan ook niet
toegestaan in de sanitairgebouwen.

In het voor- en naseizoen kan, afhankelijk van de bezetting, besloten worden om één of meerdere
sanitairgebouwen geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Er zal te allen tijde minimaal één gebouw volledig zijn
geopend.

Campers kunnen hun afvalwater kwijt in de lozingsput. Dit servicestation vindt u bij de milieustraat, schuin
tegenover het receptiegebouw. Na gebruik vragen wij u om het deksel schoon te spoelen en de put terug dicht te
doen. Het lozingspunt is uitsluitend voor het lozen van grijs water. Voor het legen van uw chemisch toilet kunt u
terecht in de hiervoor bestemde ruimte aan de buitenzijde van de sanitairgebouwen.

Voor u het terrein op kunt, passeert u de slagboom. Deze werkt met een kentekenherkenning systeem. Dit
betekent dat uw kenteken bij ons geregistreerd moet zijn om toegang te krijgen. Zodra uw vakantieperiode start
(tijdstip staat aangegeven op uw overeenkomst), heeft u toegang tot de camping.
Staat uw kenteken bij ons geregistreerd? Dan kunt u tijdens uw verblijf tussen 07.00 en 00.00 uur het terrein open afrijden.
Arriveert u na 00.00 uur? Dan kunt u de auto vooraan op de camping parkeren (op de “betaalde
bezoekersparkeerplaats”) en de volgende dag een uitrijkaart ophalen bij de receptie. Zo proberen we ook ’s nachts
aan de rust van de andere gasten te denken.

Bij een storing aan apparatuur, machines of installaties kunt u dit melden via de app of contact opnemen met onze
receptiemedewerkers via +31 (0) 117 37 13 84 of receptie@strandcampinggroede.nl. Dit kan in dringende gevallen
ook telefonisch buiten de openingstijden van de receptie.
Gebruik de mail liever niet voor dringende storingen. Het kan wel eens langer duren dan gewenst is, voordat de
mail wordt gelezen.
Wij hebben liever dat een storing meerdere keren wordt gemeld dan helemaal niet.

Op een aantal plaatsen op de camping is het toegestaan om te vissen. U heeft daarvoor een visvergunning nodig,
die gratis bij de receptie kan worden verkregen. Er is een speciale visflyer te verkrijgen bij de receptie, daarin staat
o.a. aangegeven op welke plaatsen er gevist mag worden.

Aan de kust kan het af en toe flink stormen. Houd er daarom, bij het verlaten van de plaats, altijd rekening mee dat
de weersomstandigheden ineens kunnen veranderen. Laat geen losse spullen achter en zet alles goed vast, zodat
schade wordt voorkomen. Maak bij het vastzetten van de scheerlijnen altijd gebruik van houten haringen.

Wanneer een medewerker u aanspreekt op uw gedrag dan zult u deze aanwijzingen direct moeten opvolgen. Dit
geldt ook in geval van het opvolgen van instructies (ontruiming) van BHV’ers, hulpverleners of medewerkers van
Strandcamping Groede.
Houd altijd rekening met andere gasten, wees tolerant, heb respect en let een beetje op elkaar.
Wanneer de regels niet worden nageleefd, behoudt de directie zich het recht voor, om bij overlast of hinder,
zonder waarschuwing, de betreffende perso(o)n(en) de toegang tot de camping te ontzeggen.






In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verantwoordelijke van Strandcamping
Groede;
Indien Strandcamping Groede niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Strandcamping Groede in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de voorwaarden te verlangen;
In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht
zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
voorwaarden;
Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een
beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Fijn dat u de moeite heeft genomen alles door te lezen.
Wij wensen u een heel prettig verblijf!
Fouten en wijzigingen voorbehouden.
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