
Reglement (deel)seizoenplaatsen Camping de Vledders  

Camping de Vledders is aangesloten bij RECRON. Hierdoor gelden op onze camping de algemene 

RECRON-voorwaarden Seizoenplaatsen. Deze voorwaarden zijn te verkrijgen bij de receptie. Buiten 

deze algemene voorwaarden hanteren wij aanvullend het reglement (deel)seizoenplaatsen Camping 

de Vledders. We proberen de regels zo vriendelijk mogelijk toe te passen en doen daarbij een groot 

beroep op uw verantwoordelijkheid als gast. 

1. Gebruik van de (deel)seizoenplaats 

De (deel)seizoenplaats wordt verhuurd aan de recreant en de tot zijn/haar huishouding behorende, 

thuiswonende, geregistreerde gezinsleden. Het gebruik van de (deel)seizoenplaats is dus gezin 

gebonden. Het is, na overleg , mogelijk om met een extra gezin gebruik te maken van een 

(deel)seizoenplaats. Beide gezinnen dienen dan aangemeld te worden.  

Verhuur van uw caravan of gebruik door derden, is alleen na overleg en met toestemming 

toegestaan. Deze gebruikers dienen zich van tevoren te melden bij de receptie. Ze betalen per nacht 

het persoonstarief en de toeristenbelasting. Caravans mogen niet alléén voor de verhuur gebruikt 

worden. 

2. Betalingswijze seizoenplaats 

In oktober ontvangt u de tarieven en de bevestiging/factuur voor uw seizoenplaats voor het nieuwe 

jaar. Het betalingsschema kent 3 termijnen: 20% van de huursom dient u vóór 1 november te 

betalen: het tweede deel (40% van de huursom) vóór 1 februari en het resterende deel vóór 1 mei . 

3. Actuele (adres)gegevens 

Indien uw gezin samenstelling , het adres, het ( mobiele ) telefoonnummer, het mailadres of andere 

gegevens wijzigt, ontvangen we deze wijzigingen graag zo snel mogelijk, het liefst per mail.  

4. Inrichten en onderhoud kampeerplaats 

Op de kampeerplaats mag één camper/caravan/tent of stacaravan van max. 8.00 meter staan. Bij 

elke kampeermiddel mag een bijzettentje geplaatst worden. 

Het kampeermiddel moet in goede staat van onderhoud verkeren. Tandemassers zijn niet 

toegestaan. Schuurtent en partytent van max. 3.00 x 3.00 meter mag worden geplaatst. 

Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, tuintjes aan te 

leggen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus, dan wel 

bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het 

kampeermiddel te plaatsen. 

5. Stacaravans 

Sinds 2019 worden er geen stacaravans van buitenaf meer geplaatst op het terrein. Voor bestaande 

stacaravans geldt dat indien een seizoenplaats met stacaravan wordt opgezegd de stacaravan van 

het terrein af moet. De stacaravan mag dus niet met plek verkocht worden. 

6. Gebruik sanitair gebouw 

We besteden veel aandacht aan de reinheid van het sanitair. We vragen u ons daarbij te helpen: zorg 

dat het schoon en netjes blijft. Jonge kinderen moeten begeleid worden naar het sanitair. 



7. Terrein en beplanting 

Het terrein mag op geen enkele manier beschadigd worden. Het snoeien van takken is verboden. We 

willen geen zwerfvuil op het terrein. 

8. Gas en elektra 

Uw kampeermiddel wordt op de kampeerplaats aangesloten op een CEE-stekkerdoos. Deze 

stroomaansluiting wordt in de verdeelkast “aangestuurd” door een Campère Module. Vanuit de 

receptie wordt de stroomaansluiting aan- en uitgezet, het verbruik continu gemeten en kan een 

kortsluiting worden hersteld. De standaardstroomsterkte bedraagt 10 Ampère. In de receptie kunt u 

inzake krijgen in uw gebruiksgegevens.  

We adviseren u dringend aandacht te besteden aan de ouderdom van de gasleidingen en 

drukregelaar; de maximale leeftijdsduur is 5 jaar. Ook uw elektriciteitsvoorziening in de caravan 

moet volledig aan de geldende eisen/normen voldoen. 

Het doorlussen van de leidingen naar buiten de caravan is absoluut verboden.  

9. Opladen elektrische auto’s 

Het opladen van elektrische auto’s kan bij de speciale oplaadpalen op de parkeerplaats bij de 

receptie. Elektrische auto’s mogen niet aan de stroompaal van de kampeerplaats worden opgeladen. 

Dit kan schade veroorzaken aan het kabelnetwerk.  

10. Kampeerplaats winterklaar 

Aan het einde van het kampeerseizoen moet de kampeerplaats volledig winterklaar zijn. Alleen de 

caravan, het schuurtje en in donker plastic ingepakte vlonders (aan de achterzijde) mogen aanwezig 

blijven. Al het andere, zoals fietsen, tuinmeubilair, bloempotten, wasdrogers etc., moet worden 

opgeborgen of naar huis meegenomen. Ook de voortent moet worden opgeruimd. 

11. Afvalverwerking 

De milieustraat bevindt zich langs de toegangsweg naar de camping ca. 50m voor de ingang. Hier 

kunt u uw huisvuil in een dichtgeknoopte zak kwijt. Tevens staan er containers voor glas en oud 

papier/karton. Oude batterijen kunnen bij de receptie of winkel ingeleverd worden. Grof afval 

(matras, hout, stoelen etc.) en chemisch afval (verf etc.) moet u zelf afvoeren en mag niet in de 

containers worden gestort! 

12. Brandpreventie 

We verblijven in een zeer brandbare omgeving. We adviseren dringend om in elke caravan een 

goedgekeurde brandblusser te hebben. Het is niet toegestaan om open vuur te maken. Wilt u graag 

een kampvuur dan is het mogelijk om een vuurschaal of BarrelQ met hout te huren. Barbecueën is 

tot 21.00 uur toegestaan, mits het op een veilige wijze gebeurt en het andere campinggasten geen 

overlast geeft. In geval van brand hangen er in alle gebouwen brandblussers. 

13. Beëindiging (deel) seizoenplaats 

De overeenkomst eindigt na het verstrijken van de overeengekomen periode. We stellen het echter 

zeer op prijs als u ons, zo mogelijk, vóór 1 september laat weten, wanneer u het volgende 

kampeerseizoen niet terugkomt. 

 



14. Logés en bezoekers 

Logés zijn uitsluitend toegestaan, indien u zelf aanwezig bent. Logés dient u zelf vooraf aan te 

melden en af te rekenen bij de receptie.  

Bezoekers zijn welkom tussen 9.30 en 22.00 uur. Bezoek is, mits kortdurend en in beperkte mate, 

gratis; in alle andere gevallen moet het dagtarief voor bezoekers betaald worden. 

Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie. Het vieren van een verjaardag of andere 

gelegenheid met een groot gezelschap, moet van tevoren bij de receptie gemeld en overlegd 

worden. 

15. Rust op de camping 

Op de camping heerst rust en ontspanning voor alle gasten. Tussen 23.00 en 7.00 uur moet het stil 

zijn op het terrein. De toegangspoorten zijn gesloten en autoverkeer is niet meer toegestaan. De 

slagboom is niet meer bedienbaar. Alléén voor uiterste noodgevallen zijn muntjes verkrijgbaar. 

16. Honden/katten 

Kindvriendelijke en goed opgevoede honden zijn welkom op de camping. We accepteren maximaal 2 

honden per kampeerplaats. Katten zijn niet toegestaan.  

Honden moeten te allen tijde aangelijnd zijn op het terrein. Het gebruik van een schapennet of 

andere vorm van omheining voor de hond is niet toegestaan. Honden mogen hun behoefte niet op 

het terrein doen, mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan zorgt de eigenaar van het dier dat dit 

onmiddellijk wordt opgeruimd. Het strand en het terrein rondom de recreatieplas is verboden voor 

honden. 

17. Auto’s en slagboom 

In verband met de veiligheid mogen auto’s alleen stapvoets (5km) rijden. Voetgangers en spelende 

kinderen hebben altijd voorrang. Het is niet toegestaan om met uw auto bezoeken binnen het terrein 

af te leggen. Parkeren mag alleen op uw eigen kampeerplaats (max. 1 auto) of op de parkeerplaats. 

Brommers mogen alleen op het terrein met afgezette motor. 

U krijgt een pasje en 2 muntjes voor de slagboom. Het pasje kan gebruikt worden voor de voorste of 

de achterste slagboom. Voor het pasje betaalt u € 20.00 en de muntjes € 5.00, tezamen € 25.00 borg.  

Het slagboompasje geeft 1 auto toegang tot de camping. Het is niet toegestaan derden met de pas 

binnen te laten. De slagboommuntjes moet u goed (bijv. in de besteksla )bewaren, voor als u 

onverhoopt ’s nachts (tussen 23.00 en 7.00 uur) dringend het terrein met de auto moet verlaten. 

Bezoekers moeten hun auto altijd op de parkeerplaats neerzetten. 

18. Camping geopend 

Het kampeerseizoen begint in het eerste weekend van april en eindigt op de zondag na de 

Zuidlaardermarkt (derde dinsdag in oktober), tenzij anders aangegeven. De openingstijden van de 

receptie, winkel, snackbar en terras staan bij de gebouwen aangekondigd. 

Het seizoenarrangement 2023 loopt van vrijdag 31 maart t/m maandag 2 oktober. 


