
 
 

Huisregels jongerenveld 
**Belangrijk** 

Borg: 
LET OP! Je betaalt 
€ 100,- borg per kampeerplek en  
€ 150,- borg per bungalowtent. 
Houdt 1 iemand zich 
niet aan de regels, 
dan ben je de borg 
kwijt! 

De borg die je hebt betaald krijg je bij 
vertrek weer terug als: 
- er geen schade is ontstaan aan 
gebouwen of eigendommen 
van de camping of van andere gasten 
- er geen overlast is veroorzaakt waarvoor 
we meerdere 
keren hebben moeten ingrijpen of met 
verwijderen als gevolg 
- je je aan de huisregels houdt 
- het jongerenveld weer netjes wordt 
achtergelaten 
- indien je een bungalowtent hebt gehuurd: 
je de bungalowtent weer netjes achter laat 
in de staat, zoals je hem hebt aangetroffen 
bij aankomst 
De beheerder controleert alles voor 
vertrek en bepaalt of het in orde is! 

Bezoek: Dagbezoek is welkom. Zonder 
gebruikmaking van het zwembad is 
dit gratis (auto parkeren buiten de 
slagboom). Met gebruikmaking 
van het zwembad betaalt bezoek het 
dagtarief. Bezoek dient altijd 
vooraf gemeld te worden bij de receptie 
het park dezelfde dag 
voor 23.00 uur te verlaten. Blijven 
overnachten kan tegen het 
overnachtingstarief. Geef dit door bij de 
receptie. 
Let op!! Jij bent mede verantwoordelijk 
voor het gedrag van 
jouw bezoek! 
 

Drank: Denk eraan om je ID-kaart of paspoort 
mee te nemen!!! 
Als je alcoholische dranken wilt bestellen bij 
de 
horecagelegenheden of de winkel moet je je 
altijd kunnen 
identificeren (het hele gezelschap waarmee 
je op dat moment bent). 
In de horecagelegenheden is het niet 
toegestaan eigen drank mee 
te nemen. Verder is het niet toegestaan 
elders op het terrein 
(m.u.v. je eigen campingplaats) met flessen 
of glazen drank rond te 
lopen. Het is verboden om drank en 
etenswaren in de 
toiletgebouwen te nuttigen. 

  



 
 

 

 

 

 

 

Opruimen: Er mag geen vuil en/of glas op het 
jongerenveld en nabij het 
Jongerenveld rondslingeren. Alles dient 
opgeruimd te worden! Als 
hier geen gehoor aan gegeven wordt zal het 
gehele jongerenveld 
hierop aangesproken worden en moet het 
gezamenlijk opgeruimd 
worden. 

Rust: Muziekinstallaties mogen geen overlast 
geven en moeten uit 
tussen 00.00 en 09.00 uur. Tussen 23.00 
en 08.00 moet het rustig 
zijn op de camping. Schreeuwen en 
andere herrie zijn absoluut 
niet toegestaan! 

Scooters: Rijd niet met scooters op de 
campingvelden. De maximum snelheid 
is 5 km per uur! Tussen 23.00 en 08.00 uur 
is het verboden met 
scooters te rijden. 

Snelheid: Houdt je aan de snelheid op de camping, dit 
is overal 5 km per uur. 
Er spelen overal kinderen, houdt hier 
rekening mee! 

Toiletgebouw: Houd het toiletgebouw schoon en denk er 
aan dat er ook andere 
campinggasten gebruiken van maken. Het 
is geen hangplek! Voor 
warm water krijg je een I-con. Hier zit een 
borg op van € 20,00. 

Vernielingen: Vernielingen van andermans 
eigendommen, gebouwen of het 
terrein heeft altijd tot gevolgd dat je van de 
camping verwijderd 
wordt 

Verboden: Agressie, drugs, discriminatie, wapens en 
ongewenste 
intimiteiten. Bij constatering hiervan wordt je 
direct van de 
camping verwijderd. 

Vuilnis: Vuilnis doe je altijd in de vuilnisbak. Is de 
zak vol? Dan breng je het naar de 
milieustraat en doe je de zak in de 
perscontainer. Papier doe je in de 
papiercontainer die ook te vinden is in de 
milieustraat. Glas gooi je in de glasbak. LET 
OP: bij vertrek controleren we of je plek 
schoon is, zo niet dan gaat dit ten koste van 
je betaalde borg.   
 


