REGLEMENT CAMPING ‘DE SPAENDERSHORST’ ESBEEK
1. De huurder zal de jaarplaats uitsluitend gebruiken voor zichzelf en zijn gezinsleden. Onder gezinsleden wordt ten
deze verstaan inwonende kinderen. Verblijf van personen beneden 18 jaar is alleen toegestaan onder toezicht van
volwassenen. Het is niet toegestaan meer dan 1 recreatieobject op de jaarplaats te plaatsen of geplaatst te hebben.
2. Het is de huurder niet toegestaan aan de jaarplaats een andere bestemming te geven anders dan voor recreatief
gebruik. Bezoekers zijn verplicht zich te melden! Onder bezoekers worden verstaan al die personen die niet tot uw
gezin behoren, dus ook de getrouwde en uitwonende kinderen, ouder of andere familieleden.
3. Onderverhuur is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan. Voor
toestemming dient men contact op te nemen met de receptie.
4. Het terrein van Camping ‘De Spaendershorst’ is gesloten voor elk verkeer, behoudens noodgevallen, van `s avonds
23.00 uur tot `s ochtends 8.00 uur. De auto van de huurders van een jaarplaats dient op de daarvoor bestemde
parkeerstroken, eigen perceel of op het parkeerterrein buiten de camping te worden geparkeerd. Het gebruik van de
auto is uitsluitend voor vervoer naar de camping. Dus niet voor onderlinge bezoekjes. Het rijden op rijwielen met
ingeschakelde hulpmotor (brommers e.d.) is niet toegestaan. Men dient zich te houden aan de maximum snelheid
van 10 km per uur. Per perceel is niet meer dan 1 auto op de camping toegestaan. Op de camping gelden de
verkeersregels als ware het een woonerf! Gemotoriseerd speelgoed is niet toegestaan.
5. De slagboomsleutel van de auto is strikt persoonlijk. Het is verboden om deze aan derden uit te lenen. De
slagboomsleutel mag alleen gebruikt worden volgens de tijden genoemd in punt 4 en alleen in noodgevallen vóór
8.00 uur ’s morgens. Bij overtreding wordt de sleutel geblokkeerd.
6. Het is niet toegestaan op de camping artikelen, waaronder caravans te verkopen, te koop aan te bieden, af te
leveren of te bezorgen zonder schriftelijke toestemming van de directie. Ook is het verspreiden van drukwerken op
de camping verboden. Het houden van loterijen en verkopen van loten is zonder overleg met de directie niet
toegestaan.
7. Voor het verkopen van caravans, al dan niet met behoud van perceel, gelden de verkoopvoorwaarden van
camping ‘De Spaendershorst’. Deze verkoopvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden en maken als zodanig deel
uit van de huurovereenkomst van het perceel . De verkoopvoorwaarden zijn op de receptie verkrijgbaar.
8. Het (zelf) bouwen van voorportalen en andere (aan)bouwsel, zoals afdakjes aan schuren is niet toegestaan.
9. Om de nette en uniforme uitstraling van de camping te bevorderen is het slechts toegestaan om schuurtjes,
overkappingen en voortenten te plaatsen die door camping ‘De Spaendershorst’ zijn aangewezen. Plaatsing is alleen
mogelijk in overleg met de directie. De afmeting van een schuurtje mag maximaal 6 m2 zijn.
10. Het plaatsen, verplaatsen en / of verwijderen van caravans mag alleen geschieden door/namens of met
toestemming van Camping ‘De Spaendershorst’, behoudens toercaravans op het toeristenveld.
11. Schade welke is veroorzaakt door u, uw kinderen en/of andere personen of zaken waarvoor u verantwoordelijk
bent, bent u gehouden te vergoeden en/of zal op u (de huurder) worden verhaald.
12. Met grote nadruk wordt u verzocht de sanitaire inrichtingen zindelijk te gebruiken. Gebruik de toiletten en
wasgelegenheden zoals u dat thuis doet. Laat kleine kinderen niet alleen gaan. Zie er mede op toe, dat de
toiletgebouwen niet als speelplaats gebruikt worden.
13. Het eindigen van de huurovereenkomst door het verstrijken van de huurtermijn of door tussentijdse ontbinding
of iedere andere oorzaak welke leidt tot het einde van de huurovereenkomst levert voor de voormalige en/of
opvolgend aspirant-huurder geen enkele aanspraak op een nieuwe huurovereenkomst tussen Camping ‘De
Spaendershorst’ en de voormalige en/of aspirant-huurder, dan uitsluitend bedoeld in de opgezegde
huurovereenkomst. Bij tussentijdse beëindiging door verkoop vervalt de huurovereenkomst. De opvolgend eigenaar
kan aan de beëindigde huurovereenkomst geen rechten ontlenen. Openbare verkoop van de caravan op en/of bij het
terrein van Camping ‘De Spaendershorst’ is niet toegestaan.
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14. Bij beëindiging, opzegging dan wel ontbinding van de huurovereenkomst dient de jaarplaats door de huurder(s)
schoon, leeg en vrij van opstallen, tegels, terrassen e.d. te worden opgeleverd voor het verstrijken van de gehuurde
periode. Opzegging van de huurovereenkomst dient vóór 1 november van het lopende seizoen conform de Recron
voorwaarden bekend gemaakt te worden bij de directie van Camping ‘De Spaendershorst’.
15. Op het gedeelte van uw perceel, alwaar door onze zorg bomen en struiken zijn geplant, dient u de grond tussen
de bomen en struiken vrij te houden van gras en onkruid. Onderhoud uw eigen perceel regelmatig en zorg dat het in
het geheel van de camping past. Zorg er ook voor dat het gras tijdig wordt gemaaid. Eigen beplanting of hekwerk
mag niet binnen 1 meter van de weg staan. Het snoeien van bomen is alleen toegestaan in overleg met de directie en
kan niet plaatsvinden in het kampeerseizoen (=juni, juli, augustus).
16. Werkzaamheden die lawaai veroorzaken zijn niet toegestaan op zon- en feestdagen evenals in de maanden juli
en augustus. Het is in deze periode dus niet toegestaan om te klussen in- of aan de caravan.
17. Sport en spel mag alleen bedreven worden op het daarvoor bestemd sportveld en niet op de velden bij de
caravans. Schade aan caravans e.d. wordt verhaald op de veroorzaker/aansprakelijke. Het gebruik van de volgende
faciliteiten: speeltuin, sportveld, zwembad e.d. is uitsluitend op eigen risico en voor eigen verantwoording. Camping
‘De Spaendershorst’ acht zich niet verantwoordelijk en laat zich voor schade voortvloeiend uit gebruik van genoemde
faciliteiten niet aansprakelijk stellen.
18. Op het terras en in de kantine zijn zelf meegebrachte drank en etenswaar niet toegestaan, evenals op de
zonneweide, in de speeltuin en bij het zwembad. Op de zonneweide, in de speeltuin en bij het zwembad is het
gebruik van glaswerk niet toegestaan, in de kantine kunt u vragen naar geschikte bekers.
19.
Huisdieren zijn op de camping toegestaan. De eigenaar/bezitter is verantwoordelijk voor het huisdier/de
huisdieren. Het is verboden honden los te laten lopen op de camping. Uitlaten van de hond of kat alleen buiten de
camping; dus niet op de parkeerplaats! Mocht uw hond op het terrein per ongeluk toch zijn behoefte hebben
gedaan, ruimt u het dan ook zelf op.
20.
Het huisvuil kan alleen ingeleverd worden, tijdens de openingstijden van de afvalopslag, in Camping ‘De
Spaendershorst’-afvalzakken U kunt deze kopen in de receptie. Glas en metaal kunt u gescheiden inleveren. GOOI
NOOIT CHEMISCH AFVAL IN DE CONTAINER!!. Het aanleveren en laten afvoeren van grofvuil is slechts mogelijk op
afspraak en tegen betaling.
21.
Het is ten strengste verboden op de camping gasflessen in bezit te hebben welke zijn (na)gevuld met LPG.
Slechts flessen die gekeurd zijn en gelet op de aard van het desbetreffende gas hiervoor geschikt zijn zijn op de
camping toegestaan.
22.
Wees voorzichtig met vuur. Het maken van kampvuur, of ander open vuur is streng verboden evenals het
afsteken van vuurwerk.
23.
Maak van radio’s, t.v.’s, muziekinstrumenten e.d. zodanig gebruik dat andere gasten hierdoor niet gehinderd
worden. Om 22.00 uur gaat de nachtrust in en deze duurt tot 8.00 uur.
24.
Schade aan en/of door diefstal van uw eigendommen /bezittingen kunnen nimmer op Camping ‘De
Spaendershorst’ worden verhaald. Mocht iets dergelijks u overkomen, meldt u dit dan direct bij de receptie.
25.
Het plaatsen van hekken, palen en paalhouders is alleen toegestaan na toestemming van de
campingbeheerder en geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
26.
U bent verplicht om voor de personen behorende tot de huurder(s) als bedoeld onder punt 4, uw
recreatieobject en de bijbehorende opstallen en eventuele andere eigendommen en bezittingen die zich op het
terrein van Camping ‘De Spaendershorst’ bevinden tenminste voldoende te verzekeren tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid.
27.
Dit reglement maakt onlosmakelijk deel uit van de huurovereenkomst.
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