
Aankomst en betaling 

• Aankomst na 13:00 uur en vertrek voor 11:00 uur.  

• Schrijf je na aankomst in op de eerst volgende mogelijkheid.  

• Een inschrijving met betaling geldt als een reservering en is bindend. Eventuele 
niet gebruikte verblijfsdagen worden niet gerestitueerd.   

• Reserveringen worden door de beheerder ongedaan gemaakt door omstandig-
heden als bijv. natuurgeweld, overheidsmaatregelen of anderszins onvoorzien. 

 

Verblijf 

• Gedraag je als ‘goed’ kampeerder en bedenk dat je hier te gast bent.  

• Het verblijf op de camping is van toeristische en recreatieve aard.  

• Op de camping tussen 22:00 en 08.00 uur geen verkeer. 

• Je kunt maximaal 28 aangesloten dagen kamperen op de Stadscamping.  

• Plaats bij drukte je auto op de parkeerplaats.  

• Kabels weghalen wanneer gras gemaaid word. Maaischade wordt niet vergoed. 

• Aankoppelen aan en gebruik van het camping stroomnet is op eigen risico en .  

• Beoordeel zelf de geschiktheid van een staplaats. Kom je vast te zitten? Regel 
dan een zelf sleep- of bergingsdienst. Gebruik waar nodig rijplaten.   

• Zorg dat je verzekerd bent voor ongevallen, diefstal, schade en/of molest, aan 
je lijf en goederen. Risico en verantwoordelijkheid hierover draag jezelf.  

 

Vertrek 

• Op de dag van vertrek kun je tot 11.00 uur op de camping blijven. Tot 10:00 uur 
kun je afrekenen en of je verblijf met een halve of hele dag verlengen. 

• De camping is niet bedoeld als (goedkope) parkeeroplossing: Indien je op je 
vertrek dag langer blijft dan 11:00 uur, dan betaal je sowieso een halve dag bij.  

• Bij vertrek lever je het nummertje in (balie of brievenbus receptie).  

• Restitutie van een reservering wordt niet gedaan.  
 
Bezoekers  

• Kleine aantallen bezoekers zijn welkom tussen 10.00 & 20:00 uur. 

• Bezoekerstarief à € 3,50 pp per dagdeel af te rekenen door kampeerder. 

• De kampeerder is verantwoordelijk voor aangerichte schade door bezoeker(s).  

• Auto, motor of brommer van bezoekers niet op het kampeerterrein plaatsen. 
 

Huisdieren 

• Huisdieren zijn welkom op de camping, mits aangelijnd. 

• Zorg dat gasten en dieren geen last van elkaar hebben.  

 

De faciliteiten die er zijn deel je met de overige kampeerders 

• Spoel vochtige doekjes nooit door in verband met verstopping.  

• Gebruik het chemisch toilet voor afvalwater en/of het wc-reservoir. 

• Gebruik het grijswaterpunt voor ‘grijs’ water. 

• Reken vóór gebruik van de wasmachine of droger af bij de receptie.  

• Ga verantwoord om met water en energie. Laat waterkranen niet onnodig lopen. 

• Scheid je afval. Glas, papier, pet flessen, blik en restafval.  

 

Wat niet is toegestaan op de camping:  

• Kamperen zonder onderkomen, hoe doorgewinterd je ook bent.  

• Dubbelassige caravans, campers. Idem langer dan 7,50 meter   

• Open vuren en of barbecue bij brandgevaar.  Vuur/rook dat anderen hindert. 

• Voertuigen op minder dan 4 meter van een boomstam te plaatsen. 

• Beroeren, verplaatsen of vervreemden van een kampeermiddel zonder uitdruk-
kelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende kampeermiddel. 

• Als groep kamperen zonder schriftelijke toestemming van de beheerder. 

 

Tenslotte: 

• Bij overtreding van campingregels of bij anderszins storend gedrag waarmee de 
goede sfeer in het geding is, worden de betreffende perso(o)n(en) de toegang tot 
het terrein ontzegd en het kampeermiddel verwijderd. Kosten hiervan worden op 
hen verhaald. Vooruit betaalde kampeergelden worden niet gerestitueerd. 

• Zonder aankondiging kan de beheerder een kampeermiddel inspecteren of van 
het terrein verwijderen, bijv. na zichtbare stormschade of indien een kampeer-
middel voor langere tijd leeg staat.  
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