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Artikel 1

Definities.
In dit reglement wordt verstaan onder:
Directie
Gasten
Standplaats

: De directie van Camping De Kolibrie en haar bevoegde medewerkers.
: De op Camping De Kolibrie verblijvende personen.
: Elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor
een kampeermiddel.
Camping
: De terreinen waarop Camping De Kolibrie haar bedrijf uitoefent.
Kampeermiddel
: Een tent, toercaravan, vouwcaravan of kampeerauto.
Toercaravan
: Een caravan die volgens de wegen verkeerswetgeving als toercaravan
wordt beschouwd met een maximale oppervlakte van 20 m2.
Vaste standplaats
: Een standplaats ter beschikking gesteld voor de duur van het gehele
seizoen (1 april tot 1 november van elk jaar), waarop het kampeermiddel
in de winterperiode kan blijven staan.
Seizoenplaats
: Een standplaats ter beschikking gesteld voor de duur van het gehele
seizoen (1 april tot 1 november van elk jaar).
Recreatiewoning
:
Gastenregister
: Het register waarin de op de camping verblijvende gasten staan
geregistreerd.
Recron voorwaarden: De van toepassing zijnde voorwaarden zoals vastgesteld in overleg door
Recron, ANWB en de Consumentenbond. Dit reglement is voor eenieder
bij de receptie van de camping verkrijgbaar. Alle gasten worden geacht
zich aan de regels uit het reglement te houden, en hun eventuele
bezoekers van de regels op de hoogte te stellen.

Artikel 2

Aanmelding.
Elke gast is verplicht zich bij aankomst op de camping aan te melden bij de receptie, zich aldaar in
te laten schrijven in het gastenregister en zich te legitimeren bij de directie. Voor seizoen gasten is
deze bepaling alleen van toepassing voor hun eerste bezoek van elk seizoen. De gast verklaart
door ondertekening van het inschrijfformulier/seizoencontract, kennis te hebben genomen van dit
reglement en de overige bepalingen die van toepassing zijn op zijn/haar verblijf op Camping De
Kolibrie. Hij/zij verklaart deze regels te aanvaarden en na te leven. De gast verplicht zich door
ondertekening van het inschrijfformulier tevens tot het naleven en opvolgen van alle aanwijzingen
gegeven door de directie. De directie is bevoegd om personen en groepen van personen zonder
opgaaf van redenen de toegang tot de camping te weigeren of bij overtreding van dit reglement
het verblijf op het kampeerterrein te ontzeggen, zonder inmenging van welke instantie dan ook en
zonder restitutie van eventuele reeds betaalde gelden. In zaken waarin dit reglement niet voorziet
beslist de directie.

Artikel 3

Tarieven.
Het kampeergeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Restitutie is niet mogelijk. Uitsluitend bij
bepaalde familieomstandigheden kan hierop door de directie een uitzondering worden gemaakt.
Hiertoe kan door de directie een bewijs verlangd worden. De tarieven van vaste- en
seizoenplaatsen worden per afzonderlijke overeenkomst geregeld. De tarieven voor toeristisch
kamperen en de overige tarieven worden elk jaar vastgesteld en gepubliceerd door middel van een
tarievenlijst.

Deze tarievenlijst is opgehangen bij de ingang van de camping en is voor eenieder verkrijgbaar bij
de receptie. Tenzij anders staat aangegeven gelden de tarieven per overnachting op een
kampeerplaats tot de volgende dag 12.00 uur. Indien het een recreatiewoning betreft geldt het
tarief per overnachting tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Bij het betrekken van een
recreatiewoning betaalt men een waarborgsom. Dit bedrag wordt gerestitueerd indien het
gehuurde object bij vertrek schoon en in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten en de
inventaris compleet is. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt de waarborgsom
geheel of gedeeltelijk ingehouden. De hoogte van de waarborgsommen kan jaarlijks aangepast
worden, de actuele waarborgsom staat vermeld in de prijslijst

Artikel 4

Plaats toewijzing.
Het plaatsen van het kampeermiddel op de camping dient te gebeuren volgens de aanwijzingen
van de directie of haar medewerkers. De geldende plaatsing- en veiligheidsvoorschriften moeten
worden nageleefd.

Artikel 5

Terrein, beplanting etc.
Het is verboden te graven in het campingterrein en/of bomen of struiken te snoeien. Open vuren
zijn niet toegestaan. Het gebruik van barbecues is uitsluitend toegestaan, indien er geen hinder
voor de overige gasten ontstaat en indien er daarnaast voldoende voorzorgsmaatregelen genomen
zijn om gevaar te voorkomen. De minimum afstand van een barbecue tot kampeermiddelen,
auto’s, beplanting etc. is 2 meter. Bij het gebruik van een barbecue dient een emmer met water
direct voorhanden gehouden te worden. De directie kan i.v.m. brandgevaar een barbecueverbod
instellen. Het is verboden om op enigerlei wijze wijzigingen aan te brengen in de installaties van
Camping De Kolibrie.

Artikel 6

Auto's en parkeren.
a.

b.

c.

Gasten hebben uitsluitend toegang tot de camping met het voertuig dat is geregistreerd in
het gastenregister. Per standplaats wordt 1 voertuig toegelaten, meerdere voertuigen
worden uitsluitend toegelaten indien er naar het oordeel van de directie voldoende plaats is
en hiervoor wordt een apart dagtarief in rekening gebracht. Het geldende tarief hiervoor
staat in de actuele tarievenlijst aangegeven. De maximum snelheid op de camping is 5
km/h. Het gebruik van motor- en bromfietsen op het terrein is niet toegestaan. Het gebruik
van motorvoertuigen is niet toegestaan op de camping tussen 23.00 uur en 08.00 uur.
Gedurende deze tijden zijn de in- en uitgangen van de camping afgesloten voor voertuigen.
Het is verboden met motorvoertuigen op het gras te rijden en/of motorvoertuigen op het
gras te parkeren. Motorvoertuigen dienen geparkeerd te worden op de daartoe
aangewezen verharde parkeerstroken. Deze bepalingen gelden niet voor die plaatsen waar
parkeren op de standplaats is toegestaan/voorgeschreven, op deze velden dienen gasten
ervoor te zorgen dat de grasmat niet onnodig wordt beschadigd.
Het is verboden om voertuigen te parkeren op die weggedeelten, die toegang tot de velden
verstrekken. Voertuigen die zodanig geparkeerd staan dat zij de vlotte doorstroming van
het verkeer op de camping belemmeren of anderszins gevaar opleveren worden door de
directie, op kosten - en voor risico van de eigenaar van het voertuig verwijderd c.q.
verplaatst.

Artikel 7
Rust.
a.
b.

Het gebruik van radio's, televisies, muziekinstrumenten en alle andere zaken die geluid
voortbrengen is verboden indien deze buiten het kampeermiddel hoorbaar zijn en/of
hinderlijk zijn voor andere gasten.
De nachtrust op de camping gaat in om 23.00 uur en duurt tot 08.00 uur. Gedurende deze
tijd dient lawaai, luide gesprekken, muziek, samenscholingen en alles wat de nachtrust van
medekampeerders mogelijkerwijs kan verstoren achterwege te blijven. Kinderen tot 12 jaar
mogen zich tussen 23.00 en 08.00 uur uitsluitend onder begeleiding van een ouder of
verzorger buiten de standplaats bevinden.

Artikel 8

Milieu, afval en hygiëne.
a.

b.
c.

d.

Afval dient te worden gedeponeerd in daarvoor bestemde bakken. Grotere hoeveelheden
en volle afvalzakken dienen te worden gedeponeerd in een van de daarvoor bestemde
afvalcontainers. Voor het deponeren van glas, oud-papier en composteerbaar afval is het
verplicht gebruik te maken van de speciaal daarvoor geplaatste containers. Klein Chemisch
Afval of gevaarlijk afval (batterijen, restanten verf, schoonmaakmiddelen etc.) dient te
worden ingeleverd bij de receptie.
Het is verboden afvalstoffen meegebracht van elders te deponeren in de afvalcontainers
van de camping. Het is verboden vet, vet houdende stoffen, etensresten of andere
schadelijke stoffen te lozen op het rioleringssysteem van de camping. Het is verboden
stoffen, afval etc te lozen in de bodem, te begraven of te verbranden.
De gast is aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele vervuiling van de kampeerplaats
die bij hem/haar in gebruik is. Het gebruik van vergiften t.b.v. ongedierte bestrijding is
verboden, tenzij er hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de directie en de
bewuste middelen op een zodanige wijze gebruikt worden dat er geen veiligheidsrisico of
gevaar voor medegasten en huisdieren ontstaat.
In het belang van de hygiëne en volksgezondheid verplicht de gast zich de standplaats
ordelijk en schoon te houden, geen voedselresten te laten liggen en na gebruik van de
sanitaire installaties deze schoon achter te laten. Afval van elektrische apparaten dient
door de gast zelf afgevoerd te worden en mag niet worden achtergelaten bij of in de
afvalcontainers.

Artikel 9

Huisdieren.
Huisdieren worden uitsluitend toegelaten op de camping onder de navolgende voorwaarden:
a. Per plaats mogen max. 2 huisdieren aanwezig zijn, voor het meebrengen van meerdere
huisdieren is de uitdrukkelijke toestemming van de directie nodig.
b. Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd en onder toezicht van de eigenaar te zijn. Zij
dienen geen overlast en/of gevaar op te leveren voor medegasten en/of personeel.
c. Huisdieren dienen te worden uitgelaten buiten de terreinen van de camping op een
zodanige wijze dat er geen overlast ontstaat voor wie dan ook.
d. Uitwerpselen van huisdieren die desondanks toch terecht komen op de campingterreinen of
op voor het publiek hinderlijke plaatsen in de directe omgeving van de camping, dienen
terstond opgeruimd te worden door de begeleider/eigenaar van het huisdier.

Artikel 10

Begrenzing.
a.

b.
c.

Het is verboden het campingterrein te betreden of te verlaten anders dan langs de daartoe
aangewezen in- en uitgangen.
Het is verboden zich op de aan de camping grenzende gronden te begeven zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende grondgebruiker/eigenaar.
Het is verboden zich zonder uitdrukkelijke toestemming te bevinden/te begeven in
dienstruimten en niet publiekstoegankelijke delen van de camping.

Artikel 11

Aansprakelijkheid.
De directie van Camping De Kolibrie is niet aansprakelijk voor schade geleden door de gast als
gevolg van enig voorval op het terrein. Hoewel de directie haar uiterste best doet om alle
voorzieningen zo goed als mogelijk te onderhouden en regelmatig de voorzieningen controleert
i.v.m. veiligheid en indien nodig aanpassende maatregelen neemt, is het gebruik van alle
aanwezige voorzieningen voor eigen risico. Gasten zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het
gedrag van bij hen verblijvende gezinsleden, gasten en bezoekers. De gast is verplicht om alle
eventueel door hem/haar of zijn/haar gezinsleden en/of gasten veroorzaakte schade aan te melden
aan de directie. De gast dient in geval van zijn/haar afwezigheid zijn/haar kampeermiddel
voldoende af te sluiten en de nodige preventieve maatregelen tegen diefstal/inbraak te nemen. De
gast verplicht zich de directie ten allen tijde de juiste informatie te verschaffen, zodat de directie
het juiste kampeertarief kan bepalen. De kampeerder en zijn/haar gasten dienen zich deugdelijk te
kunnen legitimeren aan de directie. De gast is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten.

Artikel 12

Alcohol en verdovende middelen.
Het gebruik en/of bezit van verdovende middelen en/of het overmatig gebruik van alcohol op de
camping is verboden en reden tot onmiddellijke verwijdering van het terrein. Het is verboden zich
buiten de standplaats op de camping te bevinden met geopende of aangebroken verpakkingen
alcoholhoudende dranken. Dronkenschap is reden tot verwijdering van de camping. Het uiten van
discriminerende taal en/of het doelbewust kwetsen van anderen in hun geestelijke of politieke
overtuiging, het onheus bejegenen van de directie, haar personeel of medekampeerders, het
doelbewust verstrekken van verkeerde informatie aan de directie of haar medewerkers en het in
gevaar brengen op enigerlei wijze van personen en zaken op de camping zijn allen afzonderlijk
reden tot onmiddellijke verwijdering van de camping van de betrokken gast zonder restituering van
de reeds betaalde gelden.

Artikel 13

Economische activiteiten, Propaganda.
Het is verboden voor gasten om goederen (het eigen kampeermiddel hieronder nadrukkelijk
inbegrepen) en/of diensten op de camping te koop aan te bieden, reclame te maken voor goederen
en/of diensten, politieke of religieuze propaganda te bedrijven en om drukwerken te verspreiden op
de camping.

Artikel 14

Onderverhuur, bruikleen en bezoekers.

Behoudens schriftelijke toestemming van de directie is het de gast niet toegestaan zijn/haar
kampeermiddel en/of standplaats al dan niet tegen vergoeding in gebruik te geven aan derden.
Aan deze toestemming kunnen door de directie voorwaarden verbonden worden. Bij onderverhuur
van kampeermiddelen geplaatst op seizoenplaatsen en vaste plaatsen is het tarief "huur derden"
verschuldigd. Dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de directie.

Bezoekers hebben uitsluitend toegang tot de camping tussen 09.00 uur 's morgens en 21.00 uur 's
avonds en dienen zich aan te melden bij de receptie. Het overnachtingstarief voor bezoekers is
vermeld op de jaarlijkse tarievenlijst. De gast is er voor verantwoordelijk dat zijn gasten/bezoekers
voldoende geïnformeerd worden inzake de regels en de gang van zaken op de camping.

Artikel 15

Natuur en waterwingebied, veiligheid.
a.
b.

c.

In verband met de ligging van de camping en de noodzaak om bodemvervuiling te
voorkomen is het gedeeltelijk verboden om auto's te parkeren buiten de verharde
parkeerplaatsen, afvalwater of enige andere voor de drinkwater voorziening schadelijke
stof in de bodem te lozen.
Het gebruik van vloeibare brandstoffen (Olie, HBO, Petroleum etc.) in en om het
kampeermiddel is verboden. Het is tevens verboden om op het campingterrein losse
reservoirs met vloeibare brandstof voorhanden te hebben. Reserve brandstoftanks in
voertuigen met een maximale inhoud van 5 lt. en van een goedgekeurd model voor de
opslag van brandstoffen zijn wel toegestaan met een maximum van 1 tank per voertuig.
Het repareren van - en mechanisch onderhoud (olie verversen etc) aan motorvoertuigen is
op het campingterrein niet toegestaan.
Het gebruik van LPG anders dan als autobrandstof is op de camping verboden. De gast is
er voor verantwoordelijk dat de installaties van zijn/haar kampeermiddel voldoen aan de
daarvoor geldende wettelijke eisen van veiligheid en deugdelijkheid. Indien er naar de
mening van de directie gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan, heeft de directie te allen
tijde het recht terstond de nodige maatregelen te nemen ter afwending van dit gevaar.
Butaan- of propaangas mag alleen gebruikt worden vanuit daarvoor goedgekeurde flessen
met een geldig keuringsmerk. Het gebruik van al dan niet omgebouwde LPG tanks is strikt
verboden. Per standplaats mogen maximaal 2 gasflessen aanwezig zijn met een maximale
inhoud van 25 kg gas per stuk. De gasflessen moeten rechtop staan en deugdelijk beveiligd
zijn tegen omvallen en zonnestraling. De reduceerventielen dienen deugdelijk en van het
juiste type te zijn. De gehele installatie dient regelmatig getest te worden op lekkage.
Gasslangen mogen een maximale lengte hebben van 1 meter en moeten voorzien zijn van
slangklemmen. Gasslangen moeten van een goedgekeurd type zijn en moeten naar het
oordeel van de directie in deugdelijke staat verkeren. Gasslangen mogen niet ouder zijn
dan 2 jaar. De gast is er voor verantwoordelijk dat zijn gasinstallatie voldoet aan alle
wettelijke eisen en dat zijn/haar installatie door een gecertificeerde keuringsinstantie
gekeurd wordt zoals voorgeschreven.

Artikel 16

Openingsperiode, gebruik kampeermiddel.
a.

b.

c.

Het kampeermiddel mag alleen gebruikt worden t.b.v. recreatieve doeleinden gedurende
de openingsperiode van de camping. Deze openingsperiode van de camping wordt bepaald
door de directie en is mede afhankelijk van overheidsregels. De toegestane
openingsperiode is thans 1 april tot 1 november van elk jaar. Permanente bewoning van
het kampeermiddel is niet toegestaan. Vaste telefoonaansluitingen mogen uitsluitend
aangevraagd worden na overleg met en in elk geval pas na schriftelijke toestemming van
de directie.
De gast is er voor verantwoordelijk, dat het kampeermiddel zich in een goede staat van
onderhoud bevindt en een esthetisch aanvaardbaar uiterlijk heeft. De leeftijd van een
kampeermiddel mag ten hoogste 15 jaar bedragen. Indien een kampeermiddel ouder is
dan 15 jaar dan mag het alleen geplaatst blijven op de camping met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de directie. De directie verleent deze toestemming uitsluitend
indien het kampeermiddel zich naar het oordeel van de directie nog in een esthetisch
aanvaardbare en technisch goede en veilige staat bevind. De directie kan aan de
toestemming nadere voorwaarden en/of een termijn verbinden.
De inrichting en het onderhoud van vaste plaatsen dienen te voldoen aan de lijst van eisen
voor vaste plaatsen, zoals die is opgesteld door de directie. De directie is bevoegd deze lijst
aan te passen.

Artikel 17

Elektriciteit.
Aansluiting op het elektrische net van de camping van een kampeermiddel is alleen mogelijk indien
de elektrische installatie van het kampeermiddel naar het oordeel van de directie voldoet aan de
daaraan te stellen veiligheidseisen. Het gebruik van elektriciteit voor ruimteverwarming is
verboden, behalve op aansluitingen met een eigen KWh-meter en verrekening van het
stroomgebruik (voor- en naseizoenplaatsen, seizoenplaatsen en vaste plaatsen). Het aanbrengen
van enigerlei wijziging in de installaties van Camping De Kolibrie is door de gast is verboden.

Artikel 18

Staplaats, bouwsels, verhardingen, antennes etc.
a.

b.

Bij het kampeermiddel mogen t.b.v. radio- en televisieontvangst antennes geplaatst
worden met een maximale hoogte van 3 meter boven het maaiveld, mits deze geen hinder,
overlast of gevaar veroorzaken en stormvast zijn. Het is de gast niet toegestaan op of bij
zijn/haar kampeerplaats bouwsels, schuttingen, schotelantennes etc. te plaatsen of te doen
plaatsen zonder de nadrukkelijke toestemming van de directie. Na vanwege de directie
verkregen toestemming is het plaatsen van windschermen van een door de directie
goedgekeurd model, type en kleur toegestaan op een vaste plaats.
Het is niet toegestaan groenten en tuinbouw producten te kweken op de staplaats.

Artikel 19

Overheidsregels.
De gast verbindt zich alle door de overheid gestelde wetten en regels stipt na te zullen komen. De
directie van Camping De Kolibrie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt
uit het niet naleven van door de overheid vastgestelde wetten en regels door gasten, hun
bezoekers en alle andere personen die zich op het campingterrein ophouden.

Artikel 20
Tot Slot.
a.

b.

c.
d.

Betalingen voor verrichte diensten en/of geleverde goederen dienen contant of per pin te
geschieden.
Gasten zijn verplicht om aanwijzingen van de directie of haar medewerkers onverwijld en
stipt op te volgen. De directie is gerechtigd personen die zich niet of onvoldoende houden
aan dit reglement en/of aanwijzingen van of vanwege de directie onverwijld van het terrein
te verwijderen zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Het is gasten op straffe van
onmiddellijke verwijdering van het terrein verboden, personen aan wie de toegang tot het
terrein is ontzegd op zijn/haar kampeerplaats en/of in zijn/haar kampeermiddel toe te
laten.
Bij beëindiging van het verblijf op de camping is de gast verplicht zijn/haar kampeerplaats,
seizoenplaats of vaste plaats ordelijk, schoon en in de oorspronkelijke staat achter te laten.
Het is de directie toegestaan dit reglement naar gebleken behoefte aan te passen.
Gasten kunnen de directie te allen tijde voorstellen doen voor wijzigingen/aanvullingen van
dit reglement. Dergelijke voorstellen dienen bij voorkeur schriftelijk voorgelegd te worden
aan de directie. De geldende versie van dit reglement verstrekt de directie aan elke
bezoeker van camping De Kolibrie en staat tevens geplaatst op de internetsite van camping
De Kolibrie en ligt voor een ieder ter inzage op de receptie en is op verzoek aldaar
verkrijgbaar. De Recron standaardvoorwaarden zijn onderdeel van dit reglement. Deze
standaard voorwaarden zijn verkrijgbaar op de receptie.

