KAMPEERREGLEMENT
Camping Zon & Zee, Burenpolderweg 30a, 4401 KX Yerseke, tel: 0(031)113 571860

Gelieve dit reglement aandachtig door te lezen.
Op de camping zijn alle voorschriften van toepassing welke de plaatselijke overheid stelt ten
aanzien van brandveiligheid en milieu. Tevens zijn de RECRON-voorwaarden landrecreatie van toepassing.
Bewoning

Zon & Zee blijft een recreatiepark, waardoor permanente bewoning niet is toegestaan
(RECRON voorwaarden, artnr.2, punt 1).

Bewoning in de
Winter

Tijdens de winterperiode is de camping alleen toegankelijk voor vaste kampeerders, overnachtingen
van logés zijn niet toegestaan.

Barbecueën/
Kampvuur

Barbecueën toegestaan tussen 10.00 en 22.00 uur, let op brandveiligheid. De barbecue niet direct
op het gras plaatsen in verband met beschadiging van het gras. Houd een emmer water en/of
brandblusser bij de hand. Iedere vorm van open vuur is verboden. Stoken in barbecue of vuurkorf
niet toegestaan.

Bezoekers

Van harte welkom tussen 8.00 en 22.30 uur. Logés dienen zich vooraf bij de receptie te melden
in verband met opname in het nachtregister en het betalen van het overnachtingstatief.
Auto’s van bezoekers op het parkeerterrein.

Brandveiligheid

Brandblussers kunt u vinden op diverse plaatsen op het terrein.
In geval van brand dient u onmiddellijk de receptie te waarschuwen én 112 te bellen.

Chemisch toilet

De toiletemmer of uw chemisch toilet dient u te ledigen op de daarvoor bestemde plaats.

Drinkwater

Bij de sanitairgebouwen en op het terrein vindt u diverse watertappunten. Sluit de kraan na gebruik
goed af. Voorkom waterverspilling.
Staanplaatshouders met wateraansluiting en riool dienen eigen water en toilet te gebruiken.

EHBO

In de taveerne/receptie is een EHBO-koffer aanwezig voor dringende hulp bij kleine ongevallen.
Als u deskundige hulp nodig heeft, raadpleeg dan een huisarts.

Gasflessen

Verkoop via de receptie. U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie met betrekking tot
gasaansluiting, gasgebruik in en rond uw kampeermiddel. LPG is ten strengste verboden, dit is
levensgevaarlijk! Het aantal gasflessen bij uw caravan mag maximaal 2 zijn.
Controleer uw leidingwerk jaarlijks en vervang deze tijdig (wettelijk iedere 2 jaar).

Gemotoriseerd
verkeer

Op het terrein dient u stapvoets te rijden (max. 5 km.) en is toegestaan tussen 8.00 en 22.30 uur.
Parkeren alleen op eigen standplaats (max. één vervoermiddel) of op de centrale parkeerplaats.

Grasmaaien

Wekelijks wordt het gras door ons gemaaid, tenzij het weer dit niet toelaat. Wij maaien niet op
moeilijk bereikbare plaatsen.
Dank voor degenen die zelf hun plaats onderhouden, het ziet er keurig uit en scheelt ons veel werk.

Huisdieren

Honden, max.2 per standplaats. Honden dienen altijd aangelijnd én buiten de camping worden
uitgelaten, dus niet op de camping of op de parkeerplaats. Tevens dient uw hond op uw eigen
standplaats aangelijnd te zijn. Zij mogen slechts los op uw eigen afgebakende plek, wel graag uitlaten!
Kattenbezitters zijn ook verantwoordelijk voor hun huisdier, maximaal 2 katten per standplaats.
Mocht uw huisdier zijn behoefte per ongeluk toch op het terrein doen, ruim dan de uitwerpselen direct
netjes op. Wanneer u ons terrein verlaat, mag u uw huisdier niet op uw kampeerplaats achterlaten.

Huisvuil/
Afval

U dient gebruik te maken van plastic vuilniszakken. De zakken alleen dichtgebonden in de
container werpen. Papier en karton graag platvouwen en in de papierbak werpen.
Glaswerk alleen in de glasbak. Zet geen afval naast de containers, de kosten lopen alleen maar op!
Voor alles wat niet in de vuilniscontainer hoort, dient U zich bij de receptie te melden.

Nachtrust/
Geluidsoverlast

Camping Zon en Zee is een familiecamping. Van 22.30 tot 8.00 uur geldt de nachtrustperiode.
Veroorzaak geen overlast voor andere campinggasten. Heeft u een feestje, informeer tijdig
uw directe omgeving.

Onderhoudstaanplaats /
caravan

Wij zijn trots op velen van u voor het keurige onderhoud van uw staanplaats.
Houd de ruimte onder en om uw caravan zoveel mogelijk schoon en leeg.
Het schilderen van caravans mag als basiskleur in wit/room. De kleur van de biezen/stroken
mag u zelf bepalen.

Ontruiming

Bij ontruiming van de staanplaats bent u verantwoordelijk voor het geheel leegmaken en schoon
achterlaten van de door u gehuurde plaats.

Openstelling

De camping is 12 maanden per jaar geopend/toegankelijk. Tijdens de winter periode zal jaarlijks
een periode worden opgegeven waarin overnachtingen niet zijn toegestaan (± 2 maanden).

Opzegging

Als u uw staanplaats wilt opzeggen, dient u dit vóór 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk aan ons
te melden. Het weggeven van caravans (buiten ons om) is niet toegestaan. Indien de caravan te koop
staat blijft u verantwoordelijk voor het betalen van het staangeld.

Receptie/
Bereikbaarheid

De openingstijden staan aangegeven bij de taveerne.
In dringende gevallen kunt u altijd aanbellen bij de taveerne.

Regels/
De kampeerregels kunnen ieder seizoen worden aangepast naar de dan geldende voorwaarden.
AansprakelijkheidDe Campingeigenaar is niet aansprakelijk voor schade die op het terrein door derden aan uw
eigendommen worden toegebracht. Verzekeringen tegen diefstal, inbraak, storm e.d. gelieve
zelf af te sluiten. Wij verplichten enkel een aansprakelijkheidsverzekering.
Sanitair

Wees netjes op de toiletten en douches en laat deze na gebruik schoon achter. Begeleid uw
kinderen bij het gebruik. Er is een wasmachine en een droger aanwezig. In verband met langdurig
behoud van de wasmachine is het niet toegestaan eigen waspoeder te gebruiken.
Munten en waspoeder zijn verkrijgbaar in de receptie/taveerne.

Speeltuin

Het betreden van de speeltuin is op eigen risico.

Terras/
Bestrating

Het bouwen van pergola’s en serres is niet toegestaan. Het leggen van paden en terrassen alleen
met schriftelijke goedkeuring. Geen bestrating in beton.
Standplaatshouders met riool/water: bestrating maximaal 40m² betegelen.
Hierbij geldt dat de tentoppervlakte of het tuinhuis hierop in mindering wordt gebracht.

Tuinhuisjes/
Voortenten

Bij de bestaande stacaravans mogen geen voortenten geplaatst en/of vervangen worden.
Bij nieuwe standplaatsen met riool/water zal dit per plek bekeken worden. Aankoop tuinhuisjes
alleen via de campingeigenaar. Bij stacaravans is een voortent of tuinhuisje toegestaan, beiden
absoluut niet. Bij tourcaravans mogen geen tuinhuisjes worden geplaatst.

Verhuur

Het verhuren van uw caravan is mogelijk mits u ons daarvan op de hoogte stelt. De huurder van uw
caravan dient zich te melden bij de receptie. Het overnachtingstarief is op hen van toepassing en de
huurder dient op de hoogte te zijn van het campingreglement. Wij vragen geen commissie.

Verkoop

Verkoop van uw caravan is mogelijk, doch alleen in overleg met en alleen via de campingeigenaar.
Dit i.v.m. de kampeervergunning (afstand 3meter) en verfraaiing van ons kampeerterrein.
Per plaats wordt bekeken of doorverkoop mogelijk is.

Nieuwe
Stacaravans

Bij aankoop van een (nieuwe)stacaravan mag deze niet ouder zijn dan 5 jaar.

Viskot

Alleen deze plaats is bestemd voor het schoonmaken en wassen van vis en aanverwante producten.
Verwissel ook eens de volle vuilniszak! Werp eventueel uw visafval dichtgebonden in de containers.
Tot slot wensen wij u een aangenaam verblijf op onze camping. Heeft u vragen en/of opmerkingen,
laat het ons weten. Wij staan gaarne tot uw dienst.
Met vriendelijke groet,
Monique en Willem Beerents
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