
 

 

HUISREGELS VAKANTIEPARK HERTENHORST 
 

Huisregels 

Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met de reserveringsvoorwaarden. De huisregels en 

overige bepalingen wordt men ook geacht na te komen.  

 

 

Het is verboden: 

• Harder te rijden dan 5 km/uur op het campingterrein. Op de overige wegen is het verboden harder 

te rijden dan 15 km/uur. Dit geldt ook voor elektrische stepjes! 

• Met scooters op de campingvelden te rijden. Dit mag alleen op de hoofdwegen tussen 08.00 en 

23.00 uur. 

• Voor quads op het gehele terrein, deze kunt u dus thuis laten. 

• Uw sleutel over te dragen aan derden of hiermee uw bezoek er in te laten. U riskeert hiermee dat 

wij de sleutel innemen zonder restitutie van de borg. De sleutel is naam- en plaatsgebonden.                                                                                                      

• Uw auto met drinkwater te wassen en met niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen te 

wassen. 

• Voertuigen anders dan normale gezinsauto’s (d.w.z. campers, werkbusjes, grote pick-up etc.) te 

stallen/parkeren. 

•  Om met flessen of glazen drank rond te lopen, elders dan eigen campingplaats. 

• Open vuur/kampvuur is niet toegestaan. Een vuurkorf is toegestaan (zelf meenemen) indien u zich 

aan de brandveiligheidsvoorschriften houdt. De vuurresten dienen de volgende ochtend direct 

opgeruimd te worden.  

•  Rond te hangen in de sanitair gebouwen. 

• Zonder overleg met de parkbeheerder te snoeien. 

• Drank en etenswaren te nuttigen in de sanitair gebouwen. 

• De speeltuinen te betreden na zonsondergang en voor zonsopgang. 

•  Op het terrein van VAKANTIEPARK HERTENHORST een andere dan de door ons aangewezen 

partij te laten cateren. 

• Agressie, racisme en ongewenste intimiteiten te uiten, drugs en wapens bij zich te hebben en te 

gebruiken. Bij constatering hiervan is verwijdering het gevolg, zonder restitutie van betaalde 

gelden. 

• Voor de jeugd om na zonsondergang rond te hangen op de camping, hiervoor is de hangplek. 

• Hekwerk, berghokken en schuurtjes te plaatsen zonder dit te overleggen met de directie. 

 

 

 



 

 

 

 

Het is verplicht: 

•  Te zorgen voor een deugdelijke elektriciteit-, gas- en waterinstallatie en de beschikbaar gestelde 

aansluiting correct te gebruiken. Reparaties van de door u veroorzaakte storing of schade, worden 

doorberekend. Bij afwezigheid dienen gas en elektra afgesloten te zijn.                

•  Huisdieren aangelijnd te houden, honden uitlaten op de camping is verboden.                                               

• Uw huisvuil te scheiden en in de daarvoor bestemde containers te deponeren.                                    

• Het terrein, gebouwen, inventaris en beplanting schoon te houden. Beschadig ze niet!                 

• Uzelf altijd te kunnen legitimeren! 

• Voor jongeren om zich te kunnen legitimeren bij het bestellen van drank en in de 

campingsupermarkt. 

• De muziek uit te hebben en rustig te zijn tussen 23.00 en 10.00 uur. 

 

 

Wij verzoeken u: 

• De nachtrust van andere gasten niet te verstoren. Wees rustig tussen 23.00 en 10.00 uur.  

• Er voor te zorgen dat uw geluidsapparatuur geen overlast veroorzaakt aan andere gasten. 

• Kinderen beneden de 6 jaar te begeleiden naar het sanitair gebouw.  

• Toiletten en douches na gebruik netjes achter te laten. 

• Voorzichtigheid in acht te nemen bij het gebruik van uw barbecue. 

• Uw caravan of tent overeenkomstig de plaatsaanduiding te plaatsen zodat anderen geen overlast 

wordt aangedaan. 

• U zodanig te gedragen dat u niemand overlast bezorgt. 

• Legionella te voorkomen! Als u langer dan 3 weken niet op uw plaats bent geweest de buiten- en 

binnenkranen (ook de douche) minimaal 1 minuut laten lopen! 

• Bij brand en explosiegevaar rustig te blijven. Het is mogelijk dat de omgeving snel ontruimd moet 

worden en uw persoonlijke spullen moeten achter blijven. Blijf kalm en volg de aanwijzingen van 

de leiding, brandweer en politie en houd nooduitgangen vrij. 

• Bij grote calamiteiten te verzamelen bij de verzamelpunten: op de parkeerplaats voor de receptie 

of op het voetbalveld. 

  

De leiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van 

gasten of bezoekers, alsmede voor ongevallen die gasten of bezoekers overkomen. E.e.a. behoudens 

schuld van ondernemers of personeel. Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht op de 

hoogte te zijn van de geldende huisregels, de plaatselijke politieverordening en overige bepalingen. 

Overtreding van de regels kan verwijdering van het terrein, zonder restitutie, tot gevolg hebben. 



 

 

 

 

 

 

Gasflessen: 

Een paar regels voor veilig gebruik van flessengas: 

•  Gebruik alleen verzegelde gasflessen 

• Zorg bij het verwisselen dat er niet wordt gerookt en er geen open vuur in de  buurt is. 

• Draai de gaskraan altijd met de hand open. De regelaar moet dezelfde druk aangeven als de aan 

te sluiten apparatuur (30 of 50 mbar). Controleer op lekkage met zeepsop. 

• Gebruik altijd een goedgekeurde propaanslang, vervang hem iedere 2 jaar en max. 1,5 m. lang. 

• Gebruik goede slangklemmen om de slang aan de drukregelaar te monteren. De drukregelaar  

dient GIVEG gekeurd te zijn. Op een boot moet u een regelaar met afblaasveiligheid gebruiken. 

•  Plaats de fles op een vlakke, droge ondergrond in de schaduw, of op een koele plek. Graaf de 

gasfles niet in en zet hem altijd rechtop. 

• Zet gasflessen bij voorkeur buiten en nooit in niet geventileerde ruimtes. 

•  Bij aansluiten en verwisselen moet u ervoor zorgen dat alle apparatuur afgesloten is en de 

gaskraan dicht. Ook lege flessen sluiten. 

• In geval van brand zo snel mogelijk de gaskraan dichtdraaien en de fles verwijderen. Kan dit niet, 

koel dan de fles op veilige afstand met water. 

• LPG gas is niet toegestaan op de camping. 

 

 

 

Toegang en slagboompas/sleutel  

Ons terrein is beveiligd door middel van slagbomen en camera’s. Al onze campinggasten krijgen 

een slagboompas/sleutel (€ 75,- borg) welke toegang verschaft tot het terrein zolang u een 

campingplaats heeft.  

 


