
Huisregels groepen Jongeren 
= Belangrijk = 

Wij vragen een borg van € 5,00 p.p.p.n met een maximum van € 100,00. 

De borg die je hebt betaald krijg je bij vertrek weer terug als:  

- er geen schade is ontstaan aan gebouwen, eigendommen van de camping of van andere     

   gasten  

- er geen overlast is veroorzaakt waarvoor we meerdere keren hebben moeten waarschuwen   

  en/of  ingrijpen of met  verwijderen als gevolg  

- je je aan de huisregels houdt 

- het jongerenveld weer netjes wordt achtergelaten  

 De beheerder controleert alles voor vertrek! 

 

Bezoek:  Dagbezoekers zijn welkom. Bezoekers dienen voor 22.30 het terrein te hebben verlaten! 

Overnachten is mogelijk tegen het overnachtingstarief, melden bij de receptie. 

Let op! Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van jouw bezoek! 

 

Drank:   Als je alcoholische dranken wilt bestellen in de horeca of de winkel, dan moet je je altijd kunnen 

legitimeren.  
Je mag niet met glaswerk over het terrein lopen. Als je wordt betrapt met een bierflesje, een 

fles drank of elk ander soort glas, op de bestrating, bij de campinggebouwen, dan kost dat € 

20,- of word je van de camping gestuurd.  Het is verboden om drank en etenswaren in de 

toiletgebouwen te nuttigen. 

 

Opruimen:  De plaats die je krijgt moet je zelf schoonhouden; iedere dag opruimen dus. Met opruimen 

bedoelen wij ook alle glassplinters, peukjes, kauwgom, bierdopjes e.d. Bij vertrek controleren 

wij eerst de plaats of inderdaad ook de allerkleinste rommel opgeruimd is. 

 

Rust:   Muziekinstallaties mogen geen overlast geven. Ze moeten uit tussen 23.30 en 08.00 uur. Tussen 

23.30 en 08.00 moet het rustig zijn op de camping. Schreeuwen en andere herrie zijn absoluut 

niet toegestaan! Je mag de hele nacht opblijven, zolang je geen lawaai maakt. Dus niet 

schreeuwen  en gillen of op een andere manier overlast veroorzaken, houd je je hier niet aan 

dan mag je weer naar huis en zoveel lawaai maken als je wilt. 
 

Toiletgebouw:  Houd het toiletgebouw schoon en denk eraan dat er ook andere campinggasten na jou gebruik 

van maken. Het is geen hangplek! 

 

Vernielingen: Vernielingen van andermans eigendommen, gebouwen of het terrein heeft altijd tot gevolgd 

dat je de schade moet betalen en van de camping verwijderd wordt. 

 

Verboden: Agressie, drugs, discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Bij constatering 

hiervan wordt je direct van de camping verwijderd.  

 

Vuilnis:   Vuilnis moet je naar de container brengen. Doe dit even iedere dag zodat het rondom je tent 

en het jongerenveld schoon blijft! 

 

 

Handtekening ouder / verzorger 
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