Camping Jachthaven 'T Wilgerak B.V
Lekdijk-oost 3
2871AD Schoonhoven
Telefoon: 0182382836

Camping Reglement
Elke gast/bezoeker/loge die ons
kampeerterrein bezoekt en daar ook
verblijft, dient zich behoorlijk te gedragen
en nimmer overlast aan anderen te
bezorgen. Dit is een gewone fatsoensregel
die eenieder in acht dien te nemen evenals
onderstaande meer specifieke regels die
het verblijf op ons terrein aangenaam
maakt voor iedereen die ons bezoekt.
Vaste staanplaatsen
1. Het seizoen voor de vaste staanplaatsen is
van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het plaatsen van het kampeermiddel dient
in overleg met de ondernemer te
geschieden. Het kampeermiddel dient op
de daarvoor aangelegde verharding te
worden geplaatst en te worden aangesloten
op de nutsvoorzieningen en riolering.
3. De plaats dient bij vertrek (einde
huurovereenkomst) schoon en opgeruimd
achter te worden gelaten.
4. Huurovereenkomsten zijn persoons
gebonden, dus niet overdraagbaar.
1. Bezoekers
Bezoekers/logees dienen zich bij aankomst
bij de receptie te melden. De recreant dient
het bezoek van tevoren op de hoogte te
brengen van de gedragsregels met het
verzoek deze in acht te nemen. Voor dag
bezoek wordt een bezoekerstarief in
rekening gebracht. Het bezoek mag tot
uiterlijk 23.00 uur op het terrein blijven.
2. Overnachtende bezoekers/logees dienen
zich van tevoren bij de receptie te melden
in verband met opname in ons
nachtregister en voor het betalen van het
overnachtingtarief.
Verkeer
Parkeer uw auto altijd op het parkeerterrein
1. Auto’s/motoren mogen op het terrein niet
harder rijden dan 5km per uur (stapvoets).
2. Brom- en snorfietsen mogen alleen met
afgezette motor aan de hand worden
meegevoerd.
3. Auto’s van bezoekers zijn op het terrein niet
toegestaan en kunnen op het
parkeerterrein, buiten de poort c.q.
slagboom, geparkeerd worden.
4. Op het terrein is het
Wegenverkeersreglement van toepassing.
5. Halen en brengen van goederen is in
overleg met de ondernemer toegestaan.

De ondernemer bepaalt of er voldoende
reden is om met uw voertuig op het terrein
te komen.
Gebruik wasserette
1. De wasserette is uitsluitend tijdens de
openingstijden van de receptie toegankelijk.
Na afspraak en tegen betaling kan van
deze faciliteit gebruik worden gemaakt.
Huisdieren
1. Op het terrein zijn per staanplaats
maximaal 2 huisdieren (honden/katten)
toegestaan.
2. Huisdieren van bezoekers zijn toegestaan
onder dezelfde condities als waar dit
regelement in voorziet.
3. Het huisdier dient te zijn ingeënt tegen
hondsdolheid.
4. Het huisdier dient te allen tijde (op het
terrein) aangelijnd te zijn. Ook op de
bijbehorende strandjes zijn loslopende
huisdieren niet toegestaan.
5. Het huisdier kan buiten het terrein
aangelijnd worden uitlaten langs de dijk of
in het naastgelegen weiland of strandjes,
dierlijke uitwerpselen dienen direct door de
recreant te worden opgeruimd.
6. Het huisdier mag niet worden meegenomen
in het toiletgebouw en de wasserette.
7. Bij het (tijdelijk) verlaten van het terrein.is
het niet toegestaan het huisdier zonder
begeleiding bij uw tent of caravan achter te
laten.
Staat van onderhoud
1. De recreant zorgt ervoor dat de plaats en
het kampeermiddel steeds voldoen aan de
milieu- en veiligheidseisen die van
overheidswege of door de ondernemer zijn
en worden gesteld.
2. De recreant is verplicht de plaats en het
kampeermiddel in een behoorlijke staat van
onderhoud te houden.
3. Het kampeermiddel van recreant dient
minimaal WA verzekerd te zijn.
4. Recreant zorgt ervoor, dat de elektriciteit,
gas- waterinstallatie en
afvoervoorzieningen die in het door haar
geplaatste vakantieverblijf worden
aangelegd 1 x per jaar worden gekeurd
door een erkend installateur of
installatiebedrijf.
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Gehuurde staanplaats
1. De gehuurde staanplaats dient bij einde
overeenkomst te worden opgeleverd in de
staat bij aanvang huur.
Aanpassingen/inrichting kavel, zoals
terrassen ed. dient bij einde overeenkomst
te worden verwijderd.
2. Het is de recreant, mede-recreanten en/of
derden niet toegestaan op het terrein te
graven, bomen te kappen of struiken te
snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te
plaatsen, omheiningen of afscheidingen
aan te brengen, bouwsels (zoals serres of
veranda’s), tegelplateaus of andere
voorzieningen van welke aard dan ook te
plaatsen of geplaatst te houden of te
wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke of elektronische toestemming
van de ondernemer.
3. Het bespuiten van planten en gewassen
met bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
4. Voor het verplaatsen c.q. afslepen van een
kampeermiddel worden door de
ondernemer aan de recreant kosten in
rekening gebracht.
5. Permanente bewoning op het terrein is
uitdrukkelijk niet toegestaan (inschrijving in
de gemeente Schoonhoven is niet
toegestaan).
6. Onderhuur is niet toegestaan, tenzij de
ondernemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming verleent.
Bijgebouwen/Partytenten
1. Het plaatsen van een bijgebouw/partytent
mag alleen na overleg met en met
toestemming van de beheerder.
2. De afmetingen van een bijgebouw bedraagt
maximaal 3,5 x 3,5 meter.
Geluidsoverlast
1. Het is niet toegestaan om radio’s,
televisies, muziekinstrumenten of andere
geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken
dat zij overlast bezorgen aan de andere
campinggasten.
2. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur geldt de
nachtrustperiode. In die periode is het niet
toegestaan om lawaai te maken.
Vuilafvoer
1. Het afval dient zoveel mogelijk gescheiden
te worden gehouden. Het reguliere huisvuil
(restafval) dient u in de daarvoor bestemde

2.
3.

4.

5.

containers in afgesloten vuilniszakken te
deponeren.
Tuin- en grofvuil mogen niet in de container
gedeponeerd worden.
Grofvuil dient de recreant bij de
gemeentelijke grotvuilstortplaats te
deponeren.
Gevaarlijk afval (verf, terpentine,
spuitbussen) dient bij de gemeentelijke
vuilstortplaats te worden ingeleverd.
De recreant dient zijn plaats vrij te houden
van afval.

Gebruik water, elektra en gas
1. Recreant dient zuinig met water en elektra
om te gaan.
2. Recreant heeft beschikking over een
aansluiting van 16 ampère en 220 volt.
3. Het kampeermiddel dien te zijn voorzien
van een 16 ampère automaat type A.
4. Per kampeermiddel mogen maximaal twee
(volle en/of lege) gasflessen aanwezig zijn.
De gasflessen dienen bij vertrek of
afwezigheid af zijn afgesloten.
Sport en spel
1. Op het terrein is voldoende ruimte voor
sport en spel. Hiervoor zijn speciale
speelplaatsen aangewezen.
2. Ter voorkoming van overlast is het niet
toegestaan om werp of balspelen tussen de
caravans en tenten te beoefenen.
Brandveiligheid
1. Op het terrein is het hebben van open vuur
en het houden van een kampvuur
verboden.
2. Barbecueën is slechts toegestaan op de
eigen staanplaats Neem hiervoor de
volgende regels zorgvuldig in acht:
o Houd bij het barbecueën rekening met
de windrichting, zodat u uw buren zo
min mogelijk hindert.
o Plaats de barbecue op voldoende
afstand van uw tent of caravan.
o Barbecueën rechtstreeks op de grond is
niet toegestaan.
3. Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of
lucifer weg. De gevolgen kunnen
desastreus zijn.
4. Het opslaan van gevaarlijke stoffen is
verboden.
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Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie
worden afgeven. De ondernemer zal zijn
uiterste best doen om het voorwerp bij de
rechtmatige eigenaar terug te bezorgen.
Handeldrijven
1. Het te koop aanbieden van diensten en/of
goederen in welke vorm dan ook is vanuit
het kampeermiddel of elders op het terrein
niet toegestaan.
2. Een voornemen tot verkoop van het
kampeermiddel op het terrein dient met de
ondernemer te worden afgestemd.
3. Het is niet toegestaan de verkoop kenbaar
te maken met een bord of biljet TE KOOP.
4. Potentiele kopers dienen zich op de
receptie te vervoegen om inlichtingen op
dat gebied.
5. Een koper van een kampeermiddel koopt
het kampeermiddel en kan geen
aanspraken maken op de staanplaats of
overname van de huurperiode.
6. Bij tussentijdse verkoop/beëindiging
huurovereenkomst vindt geen restitutie
plaats.
Post en telefoon
1. Op de camping bevindt zich geen
telefooncel. Indien nodig én in
spoedeisende gevallen bestaat de
mogelijkheid om bij de receptie (tegen
normaal tarief) te bellen.
2. Uitsluitend dringende berichten worden
persoonlijk bij u bezorgd en aan u
doorgegeven.
Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor
een ongeval, diefstal of schade op zijn
terrein.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor
gevolgen van extreme weersinvloeden of
andere vormen van overmacht.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor
schade ontstaan door wateroverlast
veroorzaakt op enigerlei wijze door de
aangrenzende rivier De Lek. Huurder dienst
zelf maatregelen te nemen in geval van
(dreigende) wateroverlast.
4. Mocht er door een noodsituatie/werkzaamheden/overmacht/calamiteiten de
elektra of gas- watertoevoer niet mogelijk
zijn, dan kan de verhuurder niet
aansprakelijk gesteld worden.

Tussentijdse beëindiging door de
ondernemer bij een toerekenbare
tekortkoming of onrechtmatige daad
1. Indien de recreant, mederecreanten en/of
derden de verplichtingen uit de
overeenkomst, de regels in de informatie
(waaronder het Camping Reglement) en/of
de overheidsvoorschriften, ondanks
voorafgaande schriftelijke waarschuwing,
niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en
wel zodanig dat naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid van de
ondernemer niet kan worden gevergd dat
hij de overeenkomst in stand laat, heeft de
ondernemer het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet
voorziet, beslist de campingbeheerder.

