PARKREGELEMENT
CAMPING DE EEKHOORN

RECRON:
Wij zijn lid van RECRON, de overkoepelende brancheorganisatie. Daarom gelden bij het huren van
een (vaste) plaats RECRON-voorwaarden. In de RECRON-voorwaarden wordt verwezen naar de
gedragsregels waardoor deze regels onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
Hoofdregels:
- Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de
gelegenheid van de vakantie te genieten.
- Houd uw staanplaats netjes en schoon.
- Permanente bewoning is niet toegestaan.
Uw kampeermiddel:
- De gebruiker is verplicht zijn kampeermiddel niet anders te gebruiken dan voor recreatie
overeenkomstig de reglementen en de van overheidswege geldende bepalingen. Het is
verboden in de (sta)caravan/chalet een bedrijf, beroep of handel uit te oefenen.
- Het is niet toegestaan om uw kampeermiddel onder te verhuren. Wanneer dit door ons toch
wordt geconstateerd, behouden wij ons het recht om de huurders de toegang tot het park te
ontzeggen.
- Wilt u uw kampeermiddel verkopen dan dient u dit te melden. Voor de verkoop van uw
kampeermiddel dient u een schriftelijke bevestiging te krijgen van de directie.
Kampeermiddelen die te oud, niet deugdelijk, niet veilig zijn, afbraak doen aan het aanzicht
van het park mogen niet met behoud van een jaarplaats verkocht worden. Wij behouden ons
het recht voor om een eventuele koper geen jaarplaats op het park te verhuren. Bij
onrechtmatige verkoop zullen wij ons daar dan ook op beroepen.
- Het huurcontract wordt overgeschreven als alle financiële verplichtingen zijn voldaan.
- Voor de verkoop van uw kampeermiddel mag u enkel Koopchalet.nl als makelaar nemen.
Contact gegevens kunt u opvragen bij de directie.
Verkeer
- Het park is autovrij, u kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde
parkeergelegenheden.
- Brom en snorfietsen dienen met afgezette motor aan de hand te worden meegevoerd.
- Toegang tot het park voor uw voertuig kan worden verleend voor verschillende redenen,
hierbij denkende aan zwaar materiaal, lichamelijke beperkingen enz. De directie bepaalt of
er toegang wordt verleend. U dient uw voertuig gelijk weer naar de parkeergelegenheid te
verplaatsen.
- Als toegang wordt verleend op het park aan uw voertuig dient u stapvoets te rijden (5km/h).
- Alle paden, in en uitgangen van het park dienen altijd vrijgehouden te worden voor
eventuele calamiteiten. Uw voertuig wordt verplaatst als hulpdiensten moeten passeren.
- Het repareren van voertuigen op de parkeergelegenheden of op het park is niet toegestaan.
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Slagbomen
- Voor het bedienen van de slagbomen heeft u een sleutel nodig, deze kunt u tegen betaling
krijgen bij de directie. De prijzen kunt u bij de directie opvragen.
- Ieder voertuig dient een eigen sleutel te hebben.
- Het is verboden een ander voertuig toegang te verlenen met uw sleutel.
Geluidsoverlast
- Het is niet toegestaan om geluidveroorzakers zodanig te gebruiken dat andere parkgasten
hiervan last hebben.
- Tussen 22.00 uur en 09.00 uur geldt onze nachtrustperiode.
- In de maanden juli en augustus gelieve enkel tussen 10.00 uur en 18.00 uur werkzaamheden
te verrichten waarbij een geluidveroorzaker nodig heeft, denk hierbij aan grasmaaien, heg
snoeien enz. Dit denkende aan de rust voor andere parkgasten.
- Gedurende de maanden juli en augustus mag er niet gebouwd of verbouwd worden.
- Vernielingen en beschadigingen worden direct in rekening gebracht. Bij ernstige vernielingen
of diefstal zijn wij gerechtigd om uw huurovereenkomst te ontbinden.
Vuilverwijdering
- Het park heeft een eigen milieustraat. De openingstijden staan vermeld op het
informatiebord ernaast. De regels voor het betreden, wat in te leveren is zowel vrij als tegen
betaling vindt u ook terug op het informatiebord.
- Iedere staanplaats dient vuilvrij te zijn. De directie en personeel geeft een waarschuwing bij
het niet naleven van deze regel, bij een tweede overtreding wordt het opgeruimd en direct
stevig in rekening gebracht.
- U kunt een metalen vuilcontainer vragen voor alle soorten afval, deze wordt bij uw
staanplaats gezet zodat u hem kunt vullen. De eventuele kosten worden bepaald door het
gewicht, de loader beschikt over een weegsysteem. Kosten hiervan kunt u opvragen bij de
directie of het personeel.
Huisdieren
- Huisdieren zijn welkom op het park mits te zijn aangelijnd.
- Per staanplaats zijn maximaal twee huisdieren toegestaan.
- Voor huisdieren van bezoekers dient u toestemming te vragen bij de directie.
- Uw huisdier dient te zijn ingeënt.
- Mocht uw huisdier u verrassen op het park dient u dit op te ruimen.
- Buiten ons park kunt u uw huisdier uitlaten.
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Verbruik van Gas, water en elektra
- U dient gebruik te maken van de elektra, water en gas geleverd door ons.
- Zonnepanelen zijn niet toegestaan.
- U dient gebruik te maken van het gasnet dat aanwezig is. Gasflessen zijn niet meer
toegestaan.
- De prijzen zijn verkrijgbaar bij de directie.
- Het gebruik van een oliekachel is niet toegestaan.
- Indien u zich heeft vergist en uw stroom staat uit dient u te bellen naar de directie of het
personeel, deze zetten uw stroom weer erop. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur wordt uw
stroom niet meer erop gezet als deze door eigen fout eraf gaat.
- Het openbreken van de stroomkasten is verboden, uw huurovereenkomst wordt direct
ontbonden.
Brandveiligheid
- Het aanleggen van een kampvuur is verboden.
- Barbecueën is toegestaan, zorg altijd voor blusmogelijkheid in de buurt van de barbecue. Bij
een weeralarm zoals extreme droogte is barbecueën niet toegestaan.
- Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting zodat u andere parkgasten zo min
mogelijk hindert.
- Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw kampeermiddel.
Handeldrijven
- Het te koop aanbieden van goederen en of diensten zijn vanuit uw kampeermiddel of elders
op het park niet toegestaan.
Onderhoud van uw jaarplaats
- Een verbouw of aanbouwsel dient u aan te vragen bij de directie.
- Bij uw kampeermiddel mag maximaal één blokhut geplaatst worden die bij ons wordt
aangekocht.
- De omheining van uw staanplaats mag aan de achterkant en de zijkanten niet hoger zijn dan
180cm. Aan de voorkant een maximale hoogte van 100cm, tevens is aan de voorkant enkel
blijvend groen plaatsen toegestaan.
- Uw staanplaats dient netjes onderhouden te zijn, is dit niet het geval wordt u hiervan op de
hoogte gebracht, de directie geeft en dan een termijn wanneer u dit in orde moet hebben. Is
dit niet het geval, worden de werkzaamheden uitgevoerd en worden de kosten in rekening
gebracht.
- Bij eventuele graafwerkzaamheden dient u rekening te houden met bestaande kabels die in
de grond aanwezig zijn, raakt uw per abuis een kabel of leiding dient u dit te melden, deze
worden op uw kosten gerepareerd. Indien wij schade later opmerken worden de kosten
enkel maar hoger en deze worden in rekening gebracht.
- Het stallen of parkeren van andere rijtuigen is zonder toestemming van de directie niet
toegestaan.
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Post
-

De aangekomen post wordt gesorteerd op alfabetische volgorde, na één maand wordt bij het
niet ophalen van de post deze retour gezonden of vernietigd.

Bezoekers
- Bezoekers zijn van harte welkom op ons park. Bij een overnachting van een bezoeker dient u
dit te melden. De huurder van de staanplaats is verantwoordelijk voor haar/zijn gasten.
Klachten
- Wij doen ons uiterste best om uw verblijf zo plezierig mogelijk te laten verlopen op ons park.
Echter bestaat er altijd de kans dat uw niet alles naar eigen tevredenheid heeft beleefd.
Graag horen wij dit graag van u. U kunt dit melden bij de directie. Bent u het daarna niet met
ons eens kunt u uw klacht voorleggen bij de geschillencommissie. Meer informatie hierover
bij de RECRON.
Sancties
- Als u de regels niet naleeft en u hiervoor ook gewaarschuwd bent behouden wij ons op het
recht om uw huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen u met onmiddellijke ingang u de
toegang tot het park ontzeggen.
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