Familie Camping Zoomland v.o.f.
Weststraat 8
4623 RP Bergen op Zoom
Tel 0165-379279
Tel 06-53172395

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Wij heten u allen van harte welkom op Familie Camping Zoomland.
Daar u echter met velen, van uw vrije tijd in een mooie omgeving wilt genieten, is het van belang om
een aantal voorschriften en regels in acht te nemen, om zo ongestoord mogelijk te kunnen genieten.
Wij verwachten dan ook dat u van onderstaande huisregels op de hoogte bent, om op deze manier zorg
te dragen dat zij nageleefd worden. Het is immers in ons, maar ook in u belang.
Artikel 1. toepassingsgebeid.
De huisregels zijn alleen van toepassing op het terrein van de familie camping, “Camping Zoomland”.
Het terrein wordt begrensd door de afrastering rondom de camping alsmede de sportterreinen.
Artikel 2. toegang camping
1. Huurders van vaste standplaatsen en hun thuiswonende gezinsleden hebben het gehele jaar
toegang tot het kampeerterrein, met uitzondering van de periode 1 november t/m 15 maart. Dan
is het niet toegestaan om van maandag tot vrijdag te overnachten.
Daar kampeermiddelen op vaste staanplaatsen alleen voor eigen gebruik bedoeld is, kan deze
nooit zonder overleg met de directie worden verhuurd of uitgeleend.
Uitzondering daarop zijn de schoolvakanties en na overleg met de eigenaar.
De kort kampeerders hebben slechts toegang tot het terrein gedurende de periode, dat zij een
plaats c.q. caravan , gehuurd hebben op de camping.
2. De slagboom aan de ingang van de camping wordt om 23.00 uur gesloten en gaat om 7.00 uur
weer open. Voor bijzondere gevallen, etc. dient u hiervoor contact op te nemen met de directie.
Zij die na 23.00 uur arriveren, zullen hun vervoermiddel op het parkeer terrein bij de ingang van
de camping moeten parkeren. U kunt de camping wel 24 uur per dag verlaten.
3. De slagboom is van 1 nov . t/m 15 mrt van maandag 10.00 uur t/m vrijdag 15.00 uur gesloten.
4. Huurders hebben het recht, op door de leiding gestelde en bekend gemaakte voorwaarden,
gasten op de camping te ontvangen.
Artikel 3. voertuigen en snelheid
Voertuigen mogen alleen op het terrein van de camping worden gebruikt voor het komen en gaan.
De maximumsnelheid op het terrein bedraagt 5 km per uur. Voor het plaatselijke verkeer op
het terrein is het verboden van alle soorten gemotoriseerde voertuigen gebruik te maken .
Dit geld dus ook voor alle gemotoriseerde voertuigen op 2 wielen.
Tevens is het verboden motoren te laten draaien tussen 23.00 uur en 7.00 uur.
Artikel 4. huisdieren
Op de camping worden alleen huisdieren van de huurders toegelaten, zoals omschreven is in het
huurcontract. Deze toelating geschiedt onder de voorwaarden:
1) 1 hond per gezin is toegestaan. Bij 2 honden in overleg met de eigenaar.
Hiervoor krijgt men een schriftelijke verklaring.
Meerder honden per gezin is niet toegestaan.
2) Dat de huisdieren steeds aan de lijn dienen te liggen of te lopen.
3) Dat de uitwerpselen door de eigenaar van het huisdier wordt opgeruimd,
zodat anderen hiervan geen last ondervinden.
4) Om het probleem zwerfkatten op de camping aan te pakken is het verboden om deze te
voeren en moet de kat van de gasten een halsbandje dragen. Katten zonder halsbandje
worden van de camping verwijderd.
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Artikel 5. wasserette, toiletten en wasgelegenheid.
Door de leiding van de camping zal er alles aan gedaan worden om de wasserette, toiletten en douches
zo netjes mogelijk te houden.
De vakantiegasten worden verzocht hieraan ook hun medewerking te verlenen, door na gebruikmaking
van de gelegenheden, deze in een nette en ordentelijke staat achter te laten en tenslotte het licht uit te
doen.
De ouders c.q. verzorgers worden verzocht de kinderen erop te wijzen om op de juiste manier van deze
gelegenheden gebruik te maken.
Indien de kinderen nog niet in staat zijn om alléén gebruik te maken van de toiletten en/ of douches,
dan dienen de ouders voor begeleiding zorg te dragen, het is namelijk geen speelplaats voor kinderen.
Artikel 6. huisvuil en afval.
Alle recreanten zijn verplicht afval, zonder risico van stank en schade voor de gezondheid, op te bergen
in een afgesloten gele plastic “Camping Zoomland” zak en in de daarvoor bestemde container te
deponeren. Gft, glas, oud papier en oude metalen gescheiden aanbieden in de daarvoor bestemde
container. Groot afval zoals, puin afvalhout, schroten, kapot meubilair, koelkasten, chemisch afval
mogen onder géén enkele voorwaarden in de huisvuilcontainer gedeponeerd worden (ook niet ernaast).
Deze dient u zelf aan te bieden bij een van de vuilstortplaatsen, of tegen betaling via de leiding van de
camping. Illegale stortingen kosten € 100,00
artikel 7. staanplaatsen / beplantingen.
De huurder van een staanplaats zal deze ordelijk onderhouden en vrij houden van obstakels zodat het
aanzicht niet storend is voor medeverhuurders op de camping.
Zo dat bij eventuele calamiteiten de plaats goed bereikbaar is.
Ook is het niet toegestaan tenten, fietsenrekken, metalen rooster, tegels e.d. buiten uw staanplaats te
plaatsen.
Ook is het niet toegestaan snoeihout en gemaaid gras buiten uw plaats te deponeren.
Ter verfraaiing en voor afscheiding zijn op de camping bomen en struiken aangebracht.
Het is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar beplanting te
verwijderen of te veranderen, bomen te rooien, houten schermen en schuttingen te plaatsen, etc.
Artikel 8. Gasflessen en olietanks.
Gasflessen dienen door de huurder goed verzorgd weggezet te worden d.w.z. beschermd tegen de zon
en met een goedgekeurde drukregelaar (niet ouder dan 10 jaar) en gasslang (niet ouder dan 2 jaar). Dit
geld ook voor mobile gastoestellen b.v. kachels, barbecue enz.
Het is ten strengste verboden gasflessen te laten vullen met LPG, er is een totaal verbod op gebruik
van LPG anders dan voor aandrijving van motorvoertuigen op ons recreatieterrein.
Olietanks, maximaal 200 liter, dienen in een vloeistof dichte lekbak (opvangcapaciteit moet de inhoud
van de olietank zijn) met daarboven een afdak te worden geplaatst.
Artikel 9. Open vuur, vuurkorven en barbecue.
I.v.m. de plaatselijke brandverordening is open vuur ten strengste verboden.
Ook is het niet toegestaan om vuurkorven, vuurpotten en barbecues daarvoor te gebruiken.
Barbecuen is uitsluitend toegestaan volgens de fabrieks gebruiksaanwijzing en volgens de volgende
voorschriften: * Er dient voortdurend toezicht te zijn van een meerjarig persoon.
* Er dient een rondom vrije afstand te worden gehanteerd van 2 meter.
* De barbecue mag alleen ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof of
aanmaakgel.
* De barbecue mag niet verlaten worden voor het vuur gedoofd is.
* Er dient altijd een blusmiddel bij de barbecue aanwezig te zijn in de vorm van een
brandblusser of een volle emmer water.
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Artikel 10. paden en parkeren.
De camping is op ruime schaal voorzien van paden en wegen. Het is niet toestaan de paden voor
doorgaand verkeer te gebruiken, hiervoor dienen de verharde wegen te worden gebruikt.
Op verharde wegen mogen geen voertuigen geparkeerd worden. (ook niet met 1 of 2 wielen)
Het is verboden door de beplanting te kruipen of over een andermans staanplaats te lopen zonder diens
toestemming. Huurders hebben het recht 1 auto voor of op hun staanplaats te parkeren.
Doormiddel van een slagboompas krijgt men toegang tot het kampeerterrein. Echter deze slagboompas
is persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Bij overtreding zal deze slagboompas worden geblokkeerd.
Bezoekers dienen hun voertuig op de parkeerplaats, voor de camping te stallen.
Op het campingterrein mogen geen aanhangers, vrachtwagens en grote bestelbussen worden
geparkeerd.
Artikel 11. kleding en gedrag.
Vakantiegangers worden verzocht zich op een zodanige wijze te kleden en te gedragen dat zij geen
aanstoot geven aan medegasten, in het bijzonder wanneer men zich buiten de eigen staanplaats
begeeft.
Het verbouwen het in bezit hebben of gebruiken van verdovende middelen (soft en harddrugs) van
welke aard dan ook is verboden.
Bij overtreding wordt de politie verwittigd.
Artikel 12. muziek, etc.
Het is verboden muziek en andere geluiden te produceren, c.q. te produceren welke overlast kunnen
bezorgen aan de medegasten. (buren houden misschien niet van uw muziekkeuze).
Wij verzoeken u dan ook, aan dit voorschrift streng de hand te willen houden.
Artikel 13 water en elektriciteit.
De levering van water en elektriciteit vindt plaats voor normaal huishoudelijk gebruik.
U dient zich ervan bewust te zijn dat het voor u totaal niet is toegestaan om op wat voor wijze dan ook
in onze elektriciteitskasten te komen, automaten verzwaren wat in het verleden regelmatig van
toepassing is geweest is dus absoluut verboden en een strafbaar feit.
Storingen worden door de medewerkers van de camping opgelost.
De elektrische installatie in uw kampeermiddel moet voldoen aan de NEN 1010 norm wat voor u in ieder
geval in houd dat er een goedgekeurde 0,03 A. aardlekschakelaar en goedgekeurde type B automaat is
geplaatst. Het aantal ampère m.b.t. uw automaat in uw kampeermiddel dient overeen te komen met de
door ons geleverde hoeveelheid stroom (ampère), 4 of 10 A. , dit is door uzelf gekozen.
Artikel 14. voetballen en toezicht op kinderen.
Voetbal mag uitsluitend op de daarvoor bestemde velden worden gespeeld.
De ouders c.q. verzorgers dienen toezicht te houden op het gedrag en het doen en laten van hun
kinderen. Zij zijn verantwoordelijk als de kinderen het terrein van de camping bevuilen, andere
vakantiegasten tot last zijn, dit geld ook voor misdragingen buiten de camping, beschadiging van
andermans eigendommen, baldadigheid, enz.
Artikel 15. bezoek dag en/of nacht.
Bezoekers (dag en/of nacht) dienen zich alvorens het terrein te betreden, altijd te melden bij de
receptie of bij de beheerder of eigenaar. ( Dagbezoek is vrij. nachtbezoek is niet gratis )
Bij overtreding van dit artikel volgen er sancties waaronder het blokkeren van de slagboompas.

Artikel 16. verbouwing c.q. werkzaamheden.
Het is niet toegestaan, en zeker niet zonder schriftelijke toestemming om aan en of bij de caravan een
bouwwerk te plaatsen, iedere wijziging aan uw staanplaats dient u dan ook schriftelijk aan de directie
aan te vragen. Tijdens de schoolvakanties en zondagen mogen er geen bouwactiviteiten plaatsvinden.
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Artikel 17.Verkoop van caravan & overdracht staanplaats.
Bij de verkoop van de caravan is het noodzakelijk om schriftelijk toestemming te vragen aan de
eigenaar of deze op de desbetreffende staanplaats kan blijven staan om nog verkocht te worden.
Indien toestemming, volgt u de verkoopvoorwaarden van de camping.
Overschrijven kan alleen met een recent uittreksel van het bevolkingsregister.
Tevens is het op geen enkele wijze mogelijk om permanent op de camping te wonen.
Artikel 18.Geweld.
Wij zijn tegen geweld, en zullen daarom bij welke vorm dan ook altijd de politie inschakelen.
Bij lichamelijk geweld zullen wij hard optreden met zo goed als zeker verwijdering van de camping.
Artikel 19. Brandvoorschriften “Hoe te handelen bij brand”.
Allereerst willen wij u adviseren een rookmelder en een brandblusser in uw kampeermiddel te plaatsen
om überhaupt iedere vorm van brand te voorkomen.
Bij een beginnende brand kunt u tevens de door ons geplaatste algemene brandblussers gebruiken,
deze hangen verspreid over het gehele camping terrein. Hiervoor bent u verplicht, als
voorzorgsmaatregel kennis te nemen van de dichts bijzijnde brandblussers in uw omgeving.
Is de brand in een dusdanig stadium dat deze niet door uzelf kan worden geblust, zo snel als mogelijk
het landelijk alarmnummer 112 bellen, uzelf, familieleden en mederecreanten in veiligheid brengen en
verder handelen volgens het ontruimingsplan.
Artikel 20.toezicht & naleving.
Het toezicht zal uitgevoerd worden door het aangesteld personeel en de eigenaar.
Artikel 21. sancties op overtredingen voorschriften en regels.
De leiding verwacht dat de voorschriften en regels, welke in dit huishoudelijk reglement zijn genoemd,
en gebruikelijk zijn in de normale samenleving, door de vakantiegasten worden nageleefd.
Mochten echter één of meerdere voorschriften en of regels door vakantiegasten overtreden worden,
dan kunnen door de leiding van de camping strafmaatregelen worden opgelegd.
Deze kunnen bestaan uit;
 Een mondelinge berisping,
 Blokkeren slagboompas
Bij het weer activeren van de slagboompas zal € 15,00 kosten worden berekend.
 Afsluiten elektra
Voor het opnieuw aansluiten van de elektra zal € 50,00 kosten worden berekend.
 Een schriftelijke waarschuwing.
 In het uiterste geval kan onmiddellijk verlating van het terrein, c.q. ontruiming van de
staanplaats, worden geëist.
Artikel 22. slotbepaling.
In alle gevallen, die door dit huishoudelijk reglement en / of het huurcontract niet worden gedekt, beslist
de leiding van de camping.
Bergen op zoom, 18 april 2014

J.H. Vlasblom
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