Kampeerreglement
SEIZOENPLAATSEN 2022

Kampeerreglement en gedragsregels voor recreanten op
een (voor-)seizoenplaats van Camping Wedderbergen.
Deze regels gelden naast de Recron voorwaarden.
OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES
A: Kampeer reglement en gedragsregels; Dit zijn de
leefregels die opgesteld zijn voor Camping Wedderbergen.
Deze gelden voor alle seizoenplaatshouders en recreanten
die zich bevinden op het terrein van de camping.
B: Seizoenplaatshouder; Persoon waarmee van rechtswege
een contract is afgesloten op Camping Wedderbergen
voor de periode van 1 april t/m 1 juli of 1 oktober. De
seizoenplaatshouder is aansprakelijk voor alles wat zich
afspeelt op zijn perceel.
C: Recreanten; Personen waarmee een contract is
afgesloten voor een seizoenplaats en de personen die zich
met toestemming van de contractant en de verhuurder van
Camping Wedderbergen op de seizoenplaats bevinden.
D: Ondernemer (hierna te noemen: verhuurder); De
rechthebbende op zijn terrein. Hij is gerechtigd om binnen
redelijke grenzen en zonder opgaaf van reden af te wijken van
het huisreglement, personen te weigeren en van het terrein te
verwijderen.
E: Beheerder; Een rechthebbende op het terrein van de
verhuurder. Hij/zij houdt toezicht op de camping en is
gerechtigd om binnen redelijke grenzen en zonder opgaaf
van reden af te wijken van het huisreglement, personen te
weigeren en van het terrein te verwijderen.

VOORWAARDEN VAN HET HUURCONTRACT
VOOR (VOOR-)SEIZOENPLAATSEN.

Huurperiode

De huurperiode voor een volledige seizoenplaats is van 1 april t/m
1 oktober en voor een voorseizoenplaats van 1 april t/m 1 juli; het
contract eindigt automatisch. Respectievelijk 1 juli of 1 oktober zal
de plaats weer in schone toestand moeten worden achtergelaten.
Bij overlijden van de huurder tijdens de looptijd van het contract, zijn
de erfgenamen gerechtigd het seizoencontract met inachtneming
van de geldende regels over te nemen. Volgt hieruit een tussentijdse
opzegging van de contractant/erfgenaam dan kan niet tot restitutie
worden overgegaan. Bij overlijden van de huurder na afsluiten van
het contract maar voor de ingangsdatum van het contract, zijn de
erfgenamen gerechtigd het seizoencontract met inachtneming van
de geldende regels over te nemen. Bij annulering van het contract
door de contractant/ erfgenaam geldt de annuleringsregeling
zoals deze vermeld is in artikel 7 van de Recron -voorwaarden
seizoenplaatsen.

Seizoenplaatshuur-respectievelijke kosten

De hoogte van de plaatshuur en verdere kosten richten zich naar
de dan geldige tarieven. Het volledige bedrag dient, volgens
de op de nota aangegeven termijnen uiterlijk voor 1 april
(voorseizoenplaats) ofwel 1 juni (seizoenplaats), op onze rekening
te staan. Dit geldt ook wanneer de plaats in het voorjaar geboekt
wordt of pas op een later tijdstip in gebruik genomen wordt.
Wanneer de seizoenplaats houder de huur en eventuele optionele
kosten niet volgens eerdergenoemde data volledig heeft voldaan
wordt hem/haar geen toegang tot het terrein verleend.

Rechten en plichten van de huurder

De huurder en de in zijn/haar contract mee opgenomen (extra)
personen hebben aanspraak op het gebruik van de standplaats
en alle niet aan prijzen gebonden gezamenlijke inrichtingen, b.v.
toiletten, overdekt zwembad en indoor speelhal.
Het geldende huisreglement en de Recron-voorwaarden zijn
onderdeel van het contract. Beiden worden per mail meegestuurd
als bijlages bij de factuur.

De huurder en verdere in zijn contract genoemde (extra)
personen en zijn/haar bezoekers zijn verplicht zich aan de regels
van de camping te houden. De huurder is aansprakelijk voor alle,
door niet inachtneming van de campingregels, ontstane schade.
Het plaatsen van caravans gebeurt op eigen risico. De verhuurder
is niet aansprakelijk voor schade en verlies die door de huurders,
de in het huurcontract vermelde personen of zijn/ haar bezoekers
ontstaan. Behalve als het is ontstaan door opzet of slordigheid of
het niet nakomen van het contract aan de kant van de verhuurder.
Doordat de verhuurder voor hogere machten, strafbare feiten van
derden en natuurgeweld, zoals b.v. hoogwater niet aansprakelijk
is, wordt het de huurder aangeraden voor alle gestalde objecten
een voldoende verzekering af te sluiten.
De huurder is verplicht een gewijzigd adres direct aan de camping
mee te delen, dit geldt ook voor telefoonnummers, mailadressen
en/of kentekens.

Overige bepalingen:
Bij geen gebruik of voortijdige opzegging van de
seizoenplaats bestaat er geen aanspraak op terugbetaling
van de overeengekomen huur.
Huurder heeft geen aanspraak op een bepaalde standplaats.
De verhuurder kan hem bij een eventuele terugkeer daarom
ook een andere standplaats toewijzen.
Wanneer de huurder de seizoenplaats voortijdig en definitief
opgeeft, dan is de verhuurder tot andere toezegging
gerechtigd, zonder zich te houden aan een termijn.
De verhuurder en zijn gevolmachtigde zijn gerechtigd het
HUISRECHT uit te oefenen, dat wil zeggen dat hij personen
kan weigeren of gasten van de plaats kan sturen, wanneer dat
in verband met het behoud van de rust en orde op de
camping noodzakelijk is.
Het is niet toegestaan de camping als eerste woonplaats te
gebruiken of om daar een bedrijf uit te oefenen.
De verhuurder is verplicht de rechten en plichten uit dit
contract aan derden te overdragen.
De huurder is tot verrekening of vermindering van de huur
(uit protest) niet gerechtigd zolang dit niet onbestreden of
rechtshalve vastgesteld is.
Wanneer één van deze bepalingen onuitvoerbaar blijkt te zijn of
te worden, dan wordt daarvoor de geldigheid van alle verdere
bepalende overeenkomsten niet veranderd. Contractuele
veranderingen of verdere afspraken moeten schriftelijk vastgelegd
worden. Deze bepalingen, de leef- en gedragsregels en de Recronvoorwaarden, zijn onderdeel van het seizoenplaatscontract.

Aanhangwagens

Deze zijn alleen toegestaan op het terrein om in en uit te laden.

Aansprakelijkheid

De verhuurder/beheerder is nimmer aansprakelijk voor de
gevolgen van persoonlijk letsel of materiële schade ontstaan
door ongevallen, ook niet voor diefstal, brand, natuurgeweld of
op andere wijze verloren gaan en/of beschadigen van goederen
en/of eigendommen ontstaan tijdens het verblijf op de camping.
De recreant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle
handelingen die hij/zij op het terrein verricht. Dus ook de schade
die, bedoeld of onbedoeld, wordt toegebracht aan eigendommen
van het terrein of van andere gasten.

Auto’s

Per seizoenplaats is er 1 auto op het terrein toegestaan. Iedere
seizoenplaats houder is verplicht zijn auto op zijn plaats te zetten.
Er wordt verzocht niet onnodig heen en weer te rijden om de
kwaliteit van de velden te kunnen waarborgen.
Alle extra auto’s behorende bij de seizoenplaats houder en/ of
bezoekers en logéés dienen te worden geparkeerd buiten
het terrein en/of bij de algemene parkeerplaats aan de Albert
Wubsweg
Het is verboden de auto te parkeren voor de (uitgaande) poort
en op de opstelstrook welke uitsluitend bedoeld is voor in- en
uitcheck, laden en lossen, ophalen en afzetten.
De toegestane snelheid op het terrein is “stapvoets rijden”
wat overeenkomt met 5 km. per uur. Een ieder die deze regel
overtreedt door te hard te rijden, ontvangt een eenmalige en
laatste waarschuwing per mail. Bij herhaling wordt de
toegang tot het terrein per direct geblokkeerd.
Het is verboden auto’s op het terrein te wassen.
Bij extreem slecht weer wordt de toegang tot de velden
afgezet, om (het gras op) de velden kwalitatief zo goed
mogelijk te houden.

Bezoekers

Wat wordt verstaan onder een bezoeker: dit is iemand die de
camping bezoekt, niet blijft overnachten en niet op de camping
staat ingeschreven.
Seizoenplaats houders dienen bezoek te allen tijde te melden
bij de receptie en dienen zich te legitimeren indien wenselijk.
Bezoek kan uitsluitend door volwassen seizoenplaats houders
aangemeld worden tijdens openingstijden van de receptie.
Aangemelde bezoekers zijn kosteloos welkom op het terrein mits
ze zich houden aan de leef- en gedragsregels en kampeerregels
zoals deze zijn opgesteld, maar kunnen uitsluitend tegen
betaling gebruik maken van de faciliteiten van de camping,
dagbezoekers dienen het terrein voor 20:00 te verlaten.
Bezoekers ontvangen na betaling een verplicht en niet
leeftijdsgebonden polsbandje. Het polsbandje is uitsluitend geldig
op de dag van aanmelding, ongeacht het tijdstip van aanmelden.
Merken we dat een niet aangemelde bezoeker gebruik
maakt van onze faciliteiten wordt het dubbele tarief berekend.
Bij wangedrag, heeft de verhuurder / beheerder het recht de
bezoeker van het terrein te verwijderen en een bezoekverbod
in te stellen.
De recreant/seizoenplaats houder is te allen tijde verantwoordelijk
voor zijn/haar gasten. Alle schade van welke aard dan ook,
veroorzaakt door uw bezoek valt niet onder de aansprakelijkheid
van de camping, de veroorzaker is hiervoor aansprakelijk.
Het is uw bezoek verboden huisdieren mee te nemen.
In uitzonderlijke situaties bestaat de mogelijkheid dat bezoek
geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de camping,
er kan dan ook niet voor bezoek betaald worden. De keuze om
bezoek toe te staan of te weigeren is geheel aan de camping.

Bromfietsers/(e-)scooters/ gemotoriseerde steppen/oxboards

Het is verboden op het terrein gebruik te maken van boven
genoemde vervoermiddelen met ingeschakelde motor. Het
gebruik van gemotoriseerd en elektrisch aangedreven speelgoed
is eveneens niet toegestaan.

Chemisch toilet

Legen van het caravan toilet kan uitsluitend in het chemisch
toilet aan de achterzijde van het toiletgebouw.

Delicten

Wanneer u verdacht wordt van een (ernstig) delict en dit leidt
tot aanzienlijke onrust op de camping, hebben wij het recht u
na een eenmalige schriftelijke waarschuwing de toegang tot de
camping te ontzeggen, zonder onmiddellijk tot opzegging van de
staanplaats over te gaan.
Nadat duidelijk is geworden of u onschuldig dan wel schuldig
bent aan het delict, zullen wij de staanplaatsovereenkomst en het
toegangsverbod opheffen dan wel de overeenkomst definitief
beëindigen.

Drones

Het vliegen met drones is op de camping niet toegestaan, tenzij
de directie hier toestemming voor heeft gegeven.

Drugs

Drugs van welke aard dan ook (alsmede bezitten van
hennepplanten) zijn ten strengste verboden op de camping.
Gebruik, bezit of handel in drugs heeft tot gevolg, dat men met
onmiddellijke ingang en zonder pardon het terrein moet verlaten.

Elektra/elektrakabels

Elektrakabels mogen zich i.v.m. het maaien niet op de grasmat
bevinden. Men is verplicht om ervoor te zorgen een passende
aardlekschakelaar in de caravan te hebben. Dit is een voorschrift
van netwerkbeheerder ENEXIS en een voorschrift i.v.m. de
brandverzekering. Dit wordt door ons gecontroleerd.
Bij veelvuldige stroomstoringen door eigen toedoen kunnen
wij besluiten het stroom er pas op te zetten nadat het probleem
verholpen is door de seizoenplaats houder.
Zorg er voor dat wij goed bij elektra kasten kunnen komen.

Energieverbruik

Aan het eind van ieder seizoen wordt per seizoenplaats de elektranota opgemaakt.
Elektrarstanden zijn tussentijds per mail op te vragen
bij de receptie.
Elektrische kachels zijn niet toegestaan op de camping.
Wij adviseren seizoenplaats houders gebruik te maken van
gaskachels.

Extra personen

Wat wordt verstaan onder een extra persoon; dit is een eersteen/of tweedegraads familielid, niet (meer) inwonend op hetzelfde
adres maar toch onderdeel is van het huidige gezin. Seizoenplaats
houders kunnen hun extra personen bij het boeken of bij aanvang
van het seizoen laten registreren bij de receptie. Extra personen
dienen verplicht geregistreerd te staan in onze administratie.
Als blijkt dat extra personen niet aangemeld staan en/of er
gefraudeerd wordt met het aantal extra personen volgt een
sanctie van € 160,- per extra persoon!

Faciliteiten

Wanneer niet essentiële faciliteiten gesloten zijn(zwembad/
indoor speelhal/zwemvijver etc.) is er geen recht op vermindering/
restitutie van de huurkosten

Fietsen

Alle fietsen, die zich buiten de seizoenplaats bevinden, moeten in de
daarvoor, op het terrein aanwezige fietsenrekken geplaatst worden.
Fietsenrekken zijn aanwezig bij alle openbare gebouwen op het terrein
van de camping. Het is verboden fietsen te stallen tegen de buitenkant
van hekwerken. Dit geldt ook voor de hekwerken van staanplaatsen
van caravans of natuurlijke afscheidingen bij seizoenplaatsen.

Gas

Het is ten strengste verboden gasflessen te laten vullen met LPG,
hierdoor kan een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Doet men
dit toch, dan riskeert men verwijdering van het campingterrein.
Gasflessen dienen zodanig door u bevestigt te worden bij uw caravan
dat niet de gelegenheid wordt geboden aan derden, ze mee te
nemen of te verwisselen. Men moet erop letten dat de gasslangen
iedere 2 jaar vervangen worden, dit voor uw eigen veiligheid en
door wettelijke verplichting, i.v.m. de brandverzekering. Door ons
kan worden gecontroleerd of dit in orde is.

Gezin en gezinsleden

Alle kinderen in een gezin (ook boven de 18) zijn inbegrepen
in het tarief, voorwaarde is wel dat ze op hetzelfde adres
wonen als op de overeenkomst/reserveringsbevestiging staat.
(Klein-)kinderen die niet op hetzelfde adres wonen als op de
overeenkomst/ reserveringsbevestiging staat, kunnen optioneel
worden toegevoegd als extra persoon.

Grasmat/terrein

Het is niet toegestaan geulen of putten in de grasmat te graven.
Aan terrein, beplanting en opstallen mag niets gewijzigd
worden, anders dan na toestemming van de verhuurder.
Wanneer glaswerk (glazen, flesjes etc.) mocht sneuvelen of door
gemakzucht uwerzijds op het terrein rondslingert, dan betekent
dit een risicofactor voor verwondingen met name voor kinderen.
Eventueel toegebrachte schade met alle gevolgen van dien zal op
de veroorzaker verhaald worden.

Huisdieren

Per seizoenplaats zijn twee huisdieren toegestaan. Huisdieren
zijn alleen toegestaan op de velden Eendenkorf, Eibernest en
Ganzeplakke en dienen te alle tijden verplicht geregistreerd te
staan in onze administratie.
Seizoenplaats houders dienen hun huisdier bij het boeken al te
laten registreren.
Als blijkt dat huisdieren niet aangemeld staan en/of er
gefraudeerd wordt met het aantal extra huisdieren volgt een
sanctie van € 130,- per huisdier!
Het is niet mogelijk een huisdier voor een afwijkende / tijdelijke
periode tegen een verminderd tarief aan te melden.
Huisdieren die zich buiten de seizoenplaats bevinden moeten
aangelijnd zijn; loslopende huisdieren worden direct van het
terrein verwijderd.
Laat honden uit bij de honden uitlaatplaatsen of buiten het
terrein en deponeer de uitwerpselen uitsluitend en verplicht
in de daarvoor bestemde depodog bakken (te herkennen aan
de felgroene kleur).
Hondenpoep zakjes zijn gratis af te halen bij de receptie.
Bij wangedrag kan uw huisdier de toegang tot het terrein
worden ontzegd.
We houden ons het recht om honden staand op de lijst HR-honden
van de Rijksoverheid te weigeren of extra veiligheidsmaatregelen
te laten toepassen op honden uit deze categorie.
Wil je een hekje/gaas plaatsen om een huisdier op de
kampeerplaats te houden? Dit kan uitsluitend in overleg, je
dient voor 1 april je plan aan te leveren voor beoordeling. Heb
je een hekje/lijntje niet aangevraagd en wordt er een geplaatst
dient deze per direct verwijdert te worden.

Huisvuil, afval, grof vuil, enz.

Het huisvuil kan worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde
container. De container verwerkt 1 zak per keer, meerdere zakken kan
tot storing leiden! U krijgt volgens landelijk gehanteerde richtlijnen per
plaats 15 punten per seizoen om uw afval weg te gooien. Mocht u hieraan
niet genoeg hebben, dan kunt u uw sep-key laten opwaarderen. Het is
ten strengste verboden vuilniszakken naast de container te plaatsen.
Glas graag in de daarvoor bestemde glasbak. Grof vuil; het is ten
strengste verboden grof vuil te storten op het terrein van de camping,
u dient dit zelf af te voeren naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Logées

Wat wordt verstaan onder een logé? Iemand die met toestemming van
de seizoenplaats houder en de directie van Camping Wedderbergen één
of enkele nachten overnacht op een seizoenplaats. Ook kleinkinderen
vanaf 4 jaar vallen onder deze categorie. De seizoenplaats houder
maakt vooraf melding van de logé aan de receptie en betaald bij
aankomst van de logé het verschuldigde bedrag.
Logées kunnen uitsluitend aangemeld worden door volwassen
seizoenplaats houders.
Logées ontvangen na betaling net als bezoekers een verplicht
te dragen, niet leeftijdsgebonden polsbandje welke geldig is
tot 10.00 uur op de daaropvolgende ochtend.
De auto van een logé is niet welkom op het terrein; deze moet
gestald worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
buiten de slagboom.
Voor een logé geldt dat deze alleen op de kampeerplaats kan
zijn, bij aanwezigheid van de seizoenplaats houder.
In uitzonderlijke situaties bestaat de mogelijkheid dat logées
(tijdelijk of een heel seizoen) niet worden toegestaan. De keuze
om logées toe te staan of te weigeren is geheel aan de camping.

Onderhoud seizoenplaats

Zorg voor een nette, opgeruimde plaats. Daar waar onze
groenvoorziening niet kan maaien met de zitmaaier, dient u zelf
het gras te maaien. Uw caravan moet ook van buiten schoon zijn.
Bij in gebreke blijven, kan op uw kosten het onderhoud worden
verricht.

Personeel

Van het personeel welke in dienst is bij Camping Wedderbergen
wordt geacht zijn/haar werkzaamheden op het terrein zo goed
mogelijk uit te voeren. Wanneer hij/zij signaleert dat recreanten
zich niet houden aan de opgestelde leef- en gedragsregels, met
een belemmering in de werkzaamheden als gevolg, dan kunnen
zij dit aan de recreant kenbaar maken. Instructies door het
personeel gegeven, dienen altijd opgevolgd te worden.

Polsbandjes

In de schoolvakanties, drukke periodes en in het hoogseizoen zijn
kinderen, bezoekers en logées verplicht polsbandjes te dragen.
Polsbandjes worden (bij aanmelding en na betaling) ter plaatse
omgedaan bij de receptie, polsbandjes worden niet meegegeven.
Kinderen van seizoenplaats houders kunnen bij aanvang van
iedere vakantieperiode een verplicht polsbandje afhalen bij de
receptie. Bezoekers en logéés dienen bij een meerdaags verblijf
iedere ochtend een nieuw verplicht bandje te halen.

Reserveren en betalen

Betaalde reserveringen zijn niet terugvorderbaar. Betaling van
de nota houdt automatisch in dat u zich akkoord verklaard met
geldende reglementen. Wanneer het bedrag betaald is volgens
de geldende termijnen, wordt er toegang verleend tot de
camping en kan de seizoenplaats in gebruik worden genomen.
Eventuele eerder gemaakte betalingsafspraken gaan niet mee in
de daaropvolgende reservering.

Riolering

Iedere plaats is voorzien van een rioolaansluiting. U kunt uw
afvalwater opvangen of direct in het riool lozen. Het lozen van
afvalwater op het terrein is strikt verboden.

Roken

Sep-keys

Sep-keys blijven eigendom van Camping Wedderbergen, en
dienen bij vertrek weer ingeleverd te worden.

Stilte tijd

“Samen op weg naar een rookvrije generatie”. Roken is uitsluitend
toegestaan op de eigen plaats. Er geldt een rookverbod bij
onze faciliteiten als speeltuinen, zwembad, indoor speelhal,
sportvelden, receptie en sanitairgebouw.

Er heerst een absolute stilte tijd op de camping van 23.00 uur
tot 6.00 uur. Luide stemmen, muziekinstrumenten en/of alle
overige apparaten die geluid veroorzaken mogen niet hoorbaar
zijn buiten de eigen seizoenplaats, behoudens door of met
toestemming van de camping georganiseerde activiteiten.

Schuurtjes / terras

Tarief verhoging

Het is niet toegestaan vaste schuurtjes of bergingen te plaatsen.
Ook het aanleggen van een terras is niet toegestaan. Het gebruik
van vlonders en een representatieve afbakening van het perceel
is na overleg met de verhuurder wel toegestaan.

Slagboom

De toegang tot het terrein wordt afgesloten met een mechanische
slagboominstallatie. De slagboom is gesloten van 22.00 tot
6.00 uur. Het is gedurende deze periode dan ook verboden
met de auto op het terrein rond te rijden. De verhuurder is niet
aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door onjuist gebruik
of veroorzaakt door storingen van de installatie, van welke aard
dan ook.

Tenzij anders aangegeven, wordt het seizoenplaats tarief elk jaar
stilzwijgend verhoogd met het prijsindexcijfer, welke gehanteerd
wordt in de recreatiesector.

Technisch support buiten receptietijden

Onze medewerkers zijn in het laagseizoen van 09.00 - 18.00 en in
het hoogseizoen van 09.00 - 20.00 bereikbaar. Buiten deze tijdens
om zijn we uitsluitend in geval van nood en/of calamiteiten
telefonisch bereikbaar op het algemene campingnummer.
Daar waar mogelijk proberen we altijd snel te reageren op
(stroom- / poort-)storingen. Indien u in het hoogseizoen
kampt met een (stroom-)storing na 22.00, welke niet veroorzaakt
wordt door een regionale stroomstoring en/of toedoen van
een onze technische medewerkers, worden de volgende
ochtend in behandeling genomen. U kunt uw storing in het
hoogseizoen de volgende ochtend telefonisch kenbaar maken
of rechtstreeks aan de receptiebalie vanaf 09.00.
Indien u in het laagseizoen kampt met een (stroom-)storing
na 18.00, welke niet veroorzaakt wordt door een regionale
stroomstoring en/of toedoen van een onze technische
medewerkers, worden de volgende ochtend in behandeling
genomen. U kunt uw storing in het laagseizoen de volgende
ochtend vanaf 09.00 telefonisch of rechtstreeks aan de
receptiebalie kenbaar maken.
Wanneer andere/meerdere vaste plaatsen zonder elektra
komen te zitten door uw zelfveroorzaakte storing/kortsluiting,
worden de daar uit voortkomende kosten op u verhaald.

Toiletgebouw

Wij doen ons uiterste best om het sanitair schoon te houden.
Laat kleine kinderen niet alleen naar het toiletgebouw gaan,
dit veroorzaakt vanwege “ongelukjes” veel overlast voor andere
recreanten en extra werkzaamheden voor ons personeel.
Degene die opzettelijk apparatuur vernielt, gebouwen of
terreinen bevuilt en zich niet aan de regels houdt, of zich op
andere wijze misdraagt, verliest het recht zich nog langer op de
camping te bevinden.
Haren verven en huisdieren douchen/wassen in het toiletgebouw is niet toegestaan.

Vandalisme

Zoals u wel weet zijn campings en bungalowparken een gewild
doelwit voor vandalen, vooral in de rustige periodes wanneer er
weinig of geen mensen aanwezig zijn. Bij een eventuele inbraak
draagt de camping geen enkele verantwoording voor schade
aan uw caravan of ontvreemding van uw spullen uit uw caravan.
Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor aangifte bij de politie,
de camping kan en mag dit niet voor gasten doen.

Verkoop

Alle verkoop, dan wel handel en/of distributie van welk artikel/
dienst dan ook op het terrein van de camping door recreanten of
anderen is ten strengste verboden. Het is verboden een bedrijf te
huisvesten op de camping.

Verkoop kampeermiddel

Seizoenplaats houders die gedurende de huurperiode hun
kampeermiddel verkopen aan derden, kunnen dit eenmalig
doen met behoud van de seizoenplaats tot einde contract. Let
op; de nieuwe gast heeft geen automatisch recht tot verlengen.

Vroegtijdig vertrek/uitchecken

Indien de seizoenplaats houder eerder vertrekt/ uitcheckt dan de
einddatum van het arrangement, is er geen recht op restitutie.
Tevens wordt de plek bij een status vertrek per direct weer
vrijgegeven voor verhuur.

Waterverbruik

Per seizoen kunt u tot 15 m³ water op uw plaats verbruiken. Komt
u hier overheen, dan betaalt u de extra kosten tegen het dan
geldende tarief.

Wegen en het gebruik ervan

Het is niet toegestaan om met vrachtauto’s, kraanwagens,
unimogs e.d. op het campingterrein en de parkeerplaats te
komen en over de paden te rijden.
Laden en lossen dient in overleg en na aanmelding bij de receptie
te geschieden.
Wanneer u een leverancier laat komen, behoort u met deze mensen een
duidelijke afspraak te maken op welk plaatsnummer ze moeten zijn. De
leverancier wordt alleen toegelaten op het terrein bij aanwezigheid van de
seizoenplaats houder. Dit kan uitsluitend na overleg met de verhuurder
en binnen de openingstijden van de receptie, tijdens drukke aankomst
en vertrek dagen is het niet mogelijk leveranciers het terrein op te laten.

Zwemvijver (verboden voor honden)

Wanneer u gebruik maakt van de zwemvijver op de camping is dit
geheel voor eigen risico en verantwoording. U dient er wel voor
te zorgen dat jonge kinderen en kinderen zonder zwemdiploma’s
onder toezicht spelen/ zwemmen en voorzien zijn van zwembandjes
of een zwemvest. Tevens kan de zwemplas aan de achterzijde
gebruikt worden als visvijver, mits men zich aan het reglement
houdt wat is opgesteld door de camping.

Zwembad en waterspeeltuin

Wanneer u gebruik maakt van het zwembad en/of waterspeeltuin op de
camping is dit geheel voor eigen risico en verantwoording. U dient er wel
voor te zorgen dat jonge kinderen en kinderen zonder zwemdiploma’s
onder toezicht spelen/zwemmen en voorzien zijn van zwembandjes of
een zwemvest.
Camping Wedderbergen is niet verplicht toezicht te bieden; hierdoor is
er, ook in het hoogseizoen, niet standaard een medewerker aanwezig
gedurende de openingstijden van het zwembad en/of waterspeeltuin.
Lees voor het betreden van het zwembad en/of waterspeeltuin, het
reglement door welke u op twee plekken kunt vinden. Aanwijzingen
van medewerkers dienen te worden opgevolgd. Indien de aanwijzingen
genegeerd worden en/of het reglement niet nageleefd wordt resulteert
dit in een (tijdelijk) zwembad en/of waterspeeltuin verbod.
Openings- en sluitingstijden van het zwembad en/of waterspeeltuin
zijn gelijk aan die van de receptie en volgens inzicht van de camping.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de genoemde tijden en/
of data i.v.m. complexe machinerie en apparatuur welke afhankelijk zijn
van o.a. diverse externe partijen en weersomstandigheden.
TENSLOTTE
Daar waar deze reglementen niet in voorzien, beslist de
beheerder/directie.

