Gedragsregels/kampeerreglement
Hierna tref je enkele regels aan zoals deze gelden op Kampeerterrein Meerwijck.
Deze regels zijn bedoeld om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn.

Aankomst en vertrek
Bij aankomst op Kampeerterrein Meerwijck dien je je te melden bij de receptie.
De kampeerder/huurder kan de gehuurde kampeerplek/accommodatie op de afgesproken dag van
aankomst betrekken. De juiste aankomst en vertrektijden staan op de bevestiging vermeld. Bij
vertrek dien je de plek/accommodatie schoon achter te laten en vuilnis in de milieuhoek te
deponeren.
Indien je besluit om vroegtijdig te vertrekken wegens bijv. weersomstandigheden heb je geen recht
op geld teruggave. Wij vragen je om bij (vroegtijdig) vertrek uit te checken bij de receptie.
Aansprakelijkheid
Je verblijft op Kampeerterrein Meerwijck voor eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadigingen en
voor ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk. (art. 13 RECRON standaard voorwaarden)
Auto/Slagboom
Met de kenteken registratie van je auto opent de slagboom. De slagbomen (hoofdingang) zijn 24 uur
per dag geopend. De kleine slagbomen naar de velden zijn gesloten van 22.30 tot 07.00 uur. De
maximum snelheid op het terrein is 10 km. Pas op voor spelende kinderen en gebruik de auto zo
weinig mogelijk op het terrein. Je mag 1 auto parkeren per gehuurde kampeerplaats. Parkeren van
de auto is alleen toegestaan op jouw eigen plaats. Een eventuele 2e auto kun je parkeren op de
dichtstbijzijnde parkeerplaats. Bezoekers parkeren hun auto buiten de camping (bij het strand/
bezoekersparkeerplaats ingang).
Barbecue en vuurkorf
Barbecueën toegestaan indien je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Gebruik een veilige
barbecue, houd brandblusmiddelen (bijv. emmer water of zand) bij de hand en gebruik geen spiritus
maar aanmaakblokjes. Open vuur/vuurkorf/fakkel is niet toegestaan. Dit i.v.m. omvallen
/wegvliegende vuurspetters. Daardoor ontstaat er brandgevaar en gaatjes in tentdoek.
Bezoekers
Jouw bezoek dient zich bij aankomst te melden bij de receptie. Als huurder van de
plaats/accommodatie ben je medeverantwoordelijk voor het gedrag en aansprakelijk voor het
kampgeld van jouw bezoek. Voorts dienen zij hun bezoekers te wijzen op het reglement.
Haven
In de haven mag niet worden gezeild en gezwommen. Het op- en aftuigen dient te geschieden nabij
de haveningang. Vissen ter plaatse van haveningang is daarom niet toegestaan.

Huisdieren
Jouw huisdier is, mits aangelijnd van harte welkom. Honden en katten mogen niet alleen
achtergelaten worden bij tent, camper of caravan. Het uitlaten dient te geschieden buiten het
terrein. In het park zijn speciale honden uitlaatterreinen en er is een hondenstrand. Mocht het zijn
dat je hond zijn behoefte heeft gedaan op het terrein dien je de uitwerpselen te allen tijde te
verwijderen(schepje/poepzakje). Andere gasten mogen geen overlast hebben van jouw huisdier.
Jeugd
Aan de jeugd onder de 18 jaar wordt geen alcohol en tabakswaren verkocht. Wij zullen tot 25 jaar om
een legitimatiebewijs vragen. Jongeren dienen dus altijd een ID bij zich te dragen wanneer ze alcohol
of tabakswaren willen kopen. Wanneer jeugd/volwassenen in de gebouwen roken wordt hen de
toegang tot de gebouwen ontzegd. In de avonduren dient de jeugd naar de voor hun ingerichte plek
te gaan om het gezellig te hebben met elkaar (bij de sportvelden/bij de kantine).
Kampeerplaats
De kampeerplaats is ingericht voor 1 kampeermiddel + bijzettentje(4m2) en 1 auto.
Plaats je kampeermiddel met de achterzijde tegen de beplanting of zoals aangegeven is. Plaats jouw
kampeermiddel zover mogelijk naar achter. Denk bij het plaatsen van je kampeermiddel aan de
oppervlakte van je plaats. Laat geen scheerlijnen, windschermen of bijzettentjes uitkomen op de
plaats van je buren. Ter voorkoming van beschadigingen aan kabels en leidingen in de grond is het
verboden om sleuven of gaten te graven op jouw plaats. De kampeerder dient te zorgen dat zijn plek
netjes en verzorgd is en blijft. Bij vertrek van de plaats dien je deze schoon achter te laten.
Logees
Logees dienen door de volwassen huurder van de plaats aangemeld worden op de receptie en het
geldende tarief bij aankomst te betalen. Bij inschrijving verklaart men zich te houden aan het
kampeerreglement.
Als huurder van de plaats/accommodatie ben je medeverantwoordelijk voor het gedrag en
aansprakelijk voor het kampgeld van je logees. Voorts dienen zij hun logees te wijzen op het
reglement.
Nachtrust
Mede gezien het familiekarakter van onze camping attenderen wij je erop dat tussen 22.30 uur en
07.00 uur nachtrust heerst op het terrein. In deze periode is het niet toegestaan muziek te draaien of
lawaai te maken op het terrein. Ook is het niet toegestaan met auto’s/bromfietsen/scooters over het
terrein te rijden. Muziek is alleen toegestaan van 8.00 tot 22.30 uur. Ook dan moet je jouw buren
niet verplichten “mee te genieten” van jouw favoriete muziek.
Slotbepaling
Bij overmatig drankgebruik/drugsgebruik en agressief gedrag van gasten moeten zij hun verblijf
beëindigen op de camping. Aanwijzingen van het personeel dienen ten alle tijde opgevolgd te
worden.
Stroomaansluiting
Elke kampeerplaats heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet. Je aansluiting beschikt over max. 6
ampère = 1320 watt! Stroomstoringen kun je melden bij de receptie. Houdt er rekening mee dat het
verhelpen van de stroomstoring even kan duren. Stroomstoringen na 22.30 uur worden de volgende
dag verholpen vanaf 09.00 uur. Let op je verbruik, er zijn veel apparaten die al gauw te veel stroom
verbruiken. Controleer vooraf ook nog even de apparaten in je kampeermiddel, om te kijken of alles
nog goed functioneert.

Voorkeursboeking
Wanneer je een boeking maakt wordt een willekeurige accommodatie/plaats gekozen. Heb je
voorkeur voor een bepaalde accommodatie/plaats, bijvoorbeeld vanwege speciale voorzieningen, de
inrichting van een accommodatie of de ligging ervan, dan kan dit vastgelegd worden tegen betaling
van voorkeurskosten. De kosten hiervoor bedragen €10,-. Zo weet je zeker dat je tijdens je vakantie
op je lievelingsplekje verblijft. Wanneer je niet kiest voor een voorkeursboeking is het mogelijk dat
wij je omboeken naar een andere accommodatie/plaats.
Vuilnis
Je dient jouw vuilnis/glas/papier/ batterijen naar de centrale plaats te brengen, nabij de ingang van
het terrein, aangegeven met het bord “milieuhoek”. Vuilnis dien je zelf in dichtgebonden plastic
zakken in de containers te werpen. Deze containers zijn niet voor grofvuil. Het grofvuil (alles wat niet
in een vuilniszak kan) dien je zelf naar de gemeentelijke stortplaats te brengen. Glaswerk kan in de
daarvoor bestemde glasbak.
Papier/karton kan in de papiercontainer. Maak dozen en doosjes kleiner door ze plat te drukken of te
verscheuren. Ook vragen wij je medewerking om afval niet langs de kant van de weg te gooien, maar
in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
Zuidlaardermeer
Sinds 2009 valt het Zuidlaardermeer onder een Natura 2000 gebied. Dit brengt wat regels met zich
mee w.b. de beschermde vogels voor het aangewezen gebied.
•
Het is niet toegestaan om het riet in te varen/aan te leggen met de boot.
Daarvoor zijn de verschillende steigers aangelegd.
•
Je dient op de paden te blijven in het recreatie-/natuurgebied.
•
De honden moeten aangelijnd zijn in het recreatie-/natuurgebied.
•
Niet kitesurfen, waterskiën en snel varen (verstoring van de beschermde vogels)
•
De maximale vaarsnelheid op het meer is 12 kilometer per uur.
•
Voor de rest dien je je aan de geldende regels van het vaarreglement te houden
(zwemvesten aan boord etc.).
Zwembad
Gasten die ingeschreven staan bij Camping Meerwijck hebben gratis toegang tot het zwembad.
Bezoek van de gast dient bij de receptie te betalen. Gasten die verzuimen te betalen voor hun
bezoek, zullen wij aanspreken (dit kan ook het kind zijn).
Kinderen onder 6 jaar en/of kinderen zonder diploma dienen ten alle tijde onder toezicht te staan
van een persoon ouder dan 18 jaar in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid,
wanneer zij gebruik willen maken van het zwembad. Het gebruik van zwemvleugels in het zwembad
is voor kinderen die geen diploma hebben verplicht.
Het zwembad is uitsluitend toegankelijk in badkleding. Ook bij het douchen in de
gemeenschappelijke ruimte dien je jouw badkleding aan te houden.
Waardevolle spullen niet meenemen naar het zwembad. Je kunt gebruik van kluisjes maken om jouw
spullen in te leggen tegen betaling van een borg. Deze borg krijg je nadien terug.
Alleen plastic strandballen zijn toegestaan.
De beheerder is ten alle tijde gerechtigd onbevoegden de toegang tot het terrein te weigeren, en
personen die bij niet nakoming van het kampeerreglement de toegang te ontzeggen. In gevallen
waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door de beheerder.

Als iedereen zich aan deze regels houdt, hebben al onze gasten een heerlijke vakantie op Meerwijck.
En dat wenst het Meerwijckteam jou toe!

