
Huisregels Camping Vlietland 2022 

 
Om je verblijf en dat van anderen in goede banen te leiden en ongestoord te laten verlopen, nemen 

wij de volgende regels in acht. We wensen je veel kampeerplezier toe en kijken uit naar je komst! 

 

Aankomst en vertrek 

• Bij aankomst melden bij de receptie (links om de hoek bij de ingang van het kampeerterrein).  

• Op zijn vroegst vanaf 14:00u ben je van harte welkom op ons kampeerterrein. In onze 

‘Trekkershut’-accommodaties vanaf 15:00u. 

• De uiterlijke vertrektijd van is 12:00u. Indien je langer wilt blijven, is het mogelijk om 

uiterlijk een dag voor vertrek een dagverlenger aan te vragen.  

• Indien nodig dien je je te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien je je 

niet kunt legitimeren behoudt Camping Vlietland zich het recht je de toegang tot het 

kampeerterrein te ontzeggen. 

• Bij aankomst ontvang je van ons maximaal twee sleutelkaarten per kampeerplaats. Indien deze 

kapot zijn gegaan of verloren zijn, ben je ons (bij vertrek) per kaart €2,50 verschuldigd.  

 

Auto 

• Camping Vlietland is een autovrije camping. Maar het is natuurlijk toegestaan de auto bij 

aankomst en vertrek even het terrein op te laten voor het uit-en inladen van de 

kampeerspullen. 

• Kampeerders dienen de auto gedurende het verblijf te parkeren op (een van de) 

parkeerplaatsen buiten het kampeerterrein. 

 

Kampeerplaats/camperplaats en kampeermiddel 

• Per kampeerplaats of camperplek mogen maximaal 6 personen overnachten. 

• Bij de kampeerplaatsen en standaard camperplaatsen is 1 bijzettentje, naast een hoofd-

kampeermiddel als tent, caravan of camper toegestaan en inbegrepen. Wil je nog een tentje 

bijplaatsen, dan kan dit alleen in overleg met de beheerder(s) en tegen bijbetaling.  

• Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder(s) een andere plaats te bezetten 

dan welke bij de receptie is toegewezen. 

• Bij vertrek dient de kampeerplaats schoon achtergelaten te worden. 

• Jongeren tot 21 jaar mogen in goed overleg met de beheerder(s) op de camping staan mits er te 

allen tijde iemand van 21 jaar of ouder aanwezig is. Diegene is verantwoordelijk voor de 

naleving van de huisregels en eventueel ander gemaakte afspraken. In het geval deze niet 

nageleefd worden, behouden wij ons het recht om de toegang tot de camping te ontzeggen. Er 

behoeft dan geen restitutie van reeds betaalde sommen plaats te vinden. 

 

Overige kampeerregels 

• Honden zijn toegestaan; echter dienen zij wel aangelijnd te zijn op de camping, buiten het 

kampeerterrein uitgelaten te worden en geen overlast te geven. Honden zijn echter niet 

toegestaan in de het sanitairgebouw of de trekkershutten in verband met hygiëne. 

• Het is niet toegestaan drugs in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. 



• In verband met brandveiligheid en rust op de camping is het niet toegestaan een kampvuur of 

ander open vuur (op bijv. vuurschaal, barbecue of in een vuurkorf) te maken. Barbecueën is 

wel toegestaan. En vuur maken kan wel op de zandstrandjes rondom de plas. 

• Het is niet toegestaan koopwaar aan te bieden op de camping. 

• De rust op het kampeerterrein dient gerespecteerd te worden (ook overdag wat betreft 

bijvoorbeeld radio/tv/bezoek of dergelijken).  

• Tussen 22:00u ’s avonds en 8:00u ’s ochtends is de camping in nachtrust, zodat iedereen kan 

genieten van een fijne nachtrust. Het is binnen die tijd niet toegestaan onnodig geluid op de 

camping te maken.  

• Het veroorzaken van overlast als gevolg van overmatig gebruik en/of gebruik van 

stimulerende of verdovende middelen kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben. 

• De door de beheerders gegeven aanwijzingen dienen ten alle tijden direct opgevolgd te 

worden. Bij geen gehoor kan verwijdering van de camping het gevolg zijn. 

 

Afval - Hygiëne – Sanitair 

• Huisvuil dient in afgesloten zakken gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde 

container op de afvalplaats links van de receptie. Glas en Papier dienen in de andere daarvoor 

bestemde containers gedeponeerd te worden.  

• Wij verzoeken je vriendelijk je grofvuil in de vorm van oude voortenten, kapotte stoelen, 

tafels e.d. niet in onze containers te deponeren. 

• Chemische afvalstoffen welke vallen onder het BACA, o.a. asbest, restanten verf en lijm 

mogen niet in de containers gedeponeerd worden, maar dienen afgegeven te worden bij de 

Gemeentelijke Reinigingsdienst. 

• Chemische toiletten kunnen worden geleegd op de daarvoor bestemde plaats achter het 

sanitairgebouw. 

• We verzoeken je het sanitairgebouw netjes achter te laten na je toilet- of douchebezoek. 

• Het is niet toegestaan om te roken in een van onze gebouwen (sanitair, receptie of 

trekkershutten) of rondom de speelplaats.  

• Kinderen tot en met 7 jaar dienen onder begeleiding van een ouder gebruik te maken van het 

sanitair gebouw. 

• Camping Vlietland behoud zich het recht om het sanitairgebouw tijdelijk af te sluiten voor 

onderhoudswerkzaamheden, zonder dat gasten daarvan het recht krijgen op gehele of 

gedeeltelijke restitutie van de betaalde huursom. 

• Afhankelijk van de bezetting kunnen er toiletten of douches afgesloten zijn. 

 

(Dag)bezoek/Logés 

• Indien u bezoek ontvangt dien je dit te melden bij de receptie. Op Camping Vlietland maken 

we gebruik van een (dag)bezoekerstarief. Zie daarvoor de tarievenlijst. 

• Logés zijn welkom, maar moeten wel worden aangemeld worden bij de receptie. Zij betalen 

daarvoor een overnachtingstarief. Zie daarvoor de tarievenlijst. 

 

Overige bepalingen  

Op alle overeenkomsten van Camping Vlietland zijn de Recron-voorwaarden van toepassing. In 

gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslissen de ondernemers. 



 
 
! Gasten die zich niet aan de huisregels houden, worden door de beheerders opgedragen het 
kampeerterrein te verlaten en maken geen aanspraak op enige restitutie. 


