Reglement
Seizoenplaatsen 2020

Beste Recreant,
Hartelijk welkom op Recrea�epark ‘t Zand.
Samen met u en de andere recreanten proberen wij uw verblijf hier
naar uw zin en onze tevredenheid te laten verlopen.
Naast de gebruikelijke Recron-voorwaarden voor seizoenplaatsen
hebben wij een aantal gedragsregels en aanvullende voorwaarden
opgesteld.
Wij wensen u een pre�g verblijf op Recrea�epark ‘t Zand.
Familie van Loon

Begripsbepalingen
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit kampeerreglement bepaalde
wordt verstaan:
a. Directie Camping ‘t Zand Alphen B.V.:
Dhr. van Loon en Mevr. van Loon
b. Camping of recreatiepark:
Het omheinde gebied, met alle daarbij horende voorzieningen, dat is ingericht
voor het plaatsen ofwel geplaatst houden van kampeermiddelen (tent,
vouwwagen, camper of caravan);
c. Kampeerterrein:
Het op de camping door een le�er (A t/m Z) aangeduide terrein, met alle daarbij
behorende voorzieningen, dat is ingericht en bestemd voor jaarplaatsen,
seizoenplaatsen of toeris�sche plaatsen;
d. Staanplaats:
Het gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen of
geplaatst houden van een kampeermiddel te onderscheiden in een jaarplaats,
seizoenplaats of toeris�sche plaats;
e. Beheerder Roland Geppaard:
De door de direc�e van Camping ‘t Zand Alphen BV aangestelde persoon die
belast is met de dagelijkse leiding van de camping. Tel. 013-5081746;
f. Kampeerder:
Degene die met Camping ‘t Zand een huurovereenkomst voor een jaarplaats, een
seizoenplaats dan wel een toeris�sche plaats aangaat;
g. Logé:
Is een gast die gelijk�jdig met de huurder van de staanplaats en/of met een of
meerdere gezinsleden zoals vermeld op de aanmeldingsovereenkomst overnacht;
h. Onderverhuur:
Hiervan is sprake als er een persoon op de seizoenplaats verblij�, zonder dat de
huurder van de seizoenplaats aanwezig is.
i . Aan-en bijbouwsels:
Alle in of op de grond te plaatsen voorwerpen als schuurtjes, windschermen,
pergola’s, uitpaden, terrassen, vlonders, uitbouwen van caravans, afrasteringen, etc.
Ar�kel 1
Aanmelden personen
Het seizoentarief is gebaseerd op 5 personen, vermeld op het aanmeldingsformulier.
Voor elke persoon meer dient men de normale overnach�ngkosten te voldoen of
men kiest voor een a�oopbedrag per persoon per seizoen (mogelijk tot uiterlijk 27
maart 2020). Daarna kan niet meer gewisseld worden, en is men de overnach�ngkosten per nacht verschuldigd. Camping ’t Zand mag te allen �jde personen op de
aanmeldingslijst weigeren zonder hiervoor uitleg verschuldigd te zijn. De huurder van
de seizoenplaats blij� aansprakelijk voor het gedrag van de personen vermeld op het
aanmeldings-formulier en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.

Ar�kel 2
Bezoek
Bezoek is van harte welkom, zij dienen zich echter ook aan ons reglement te houden.
Iedere bezoeker dient vóór 23.00 uur de camping te hebben verlaten. De huurder van
de seizoenplaats blij� aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers en dient
hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.
Ar�kel 3
Logé
De huurder van de seizoenplaats dient logés vooraf te melden en de overnach�ngskosten te voldoen. De huurder van de seizoenplaats blij� aansprakelijk voor het
gedrag van de logés en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement
en de Recron-voorwaarden.
Ar�kel 4
Onderverhuur: Schri�elijke toestemming van direc�e Camping ‘t
Zand Alphen B.V. is vereist. Hiervan is sprake als er een persoon op de seizoenplaats
verblij�, zonder dat de huurder van de seizoenplaats aanwezig is. Bij onderverhuur
dient u, na schri�elijke toestemming door de direc�e Camping ‘t Zand Alphen B.V.,
vooraf de betreﬀende personen en de huurperiode op te geven. De verschuldigde
overnach�ngkosten dienen vooraf te worden voldaan. De huurder van de
seizoenplaats blij� aansprakelijk voor het gedrag van de onderhuurders en dient hen
in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.
De aanwezige personen dienen zich te allen �jde te kunnen legi�meren tegenover de
direc�e of bevoegd personeel van Camping ‘t Zand Alphen B.V. Bij constatering van
misbruik van bovenstaande is de direc�e bevoegd het huurcontract met
onmiddellijke ingang te beëindigen, waarna binnen 14 dagen de plaats dient te zijn
ontruimd, zonder teruggaaf van de huur of een andere vergoeding. De huurder van
de staanplaats dient te allen �jde de hoofdgebruiker te zijn.
Ar�kel 5
Honden
1.Het hebben en houden van honden of andere huisdieren is in overleg toegestaan
onder de navolgende voorwaarden:
a) het huisdier moet al�jd aangelijnd zijn ook onder de luifel;
b) de eigenaar of houder is aansprakelijk voor de schade die het huisdier aanricht;
c) bevuiling van de camping dient onmiddellijk door de eigenaar/ houder te worden
opgeruimd;
d) het uitlaten van honden dient te geschieden buiten de camping, op zodanige wijze
dat voor de omgeving geen overlast optreedt.
e) het plaatsen van een hekje (demontabel) voor de hond mag alleen bij aanwezigheid
onder de luifel. Bij afwezigheid moet het hekje opgeruimd zijn.
2. Honden van het pitbull-type worden onder geen enkel beding op de camping
toegelaten. Ook geldt dit voor honden die als gevaarlijk of onbetrouwbaar moeten
worden aangemerkt. Het is uitdrukkelijk aan de beheerder voorbehouden te
beoordelen of een hond gevaarlijk dan wel onbetrouwbaar is en dientengevolge de
toegang tot de camping kan worden geweigerd.

Bij de uitgangen van de camping naar het recrea�eterrein staan speciale rode
afvalbakken voor hondenpoep. Het is verplicht om een zakje bij te hebben zodat
bevuiling van de camping direct kan worden opgeruimd. De eigenaar/houder van de
hond(en) dient in het bezit te zijn van de inen�ngspapieren van de hond(en).
Ar�kel 6
Slagboom
Toegang tot de camping met een auto is alleen mogelijk na registra�e van uw kenteken.
Op het campingterrein is slechts één auto per seizoenplaats toegestaan.
De slagboom werkt tussen 7.00 en 23.00 uur. Buiten de huurperiode, zoals vermeld op
het huurcontract, werkt de slagboom niet.
Ar�kel 7
Motorvoertuigen
Motorvoertuigen mogen op de camping niet harder rijden dan 15 km per uur.
Bromﬁetsen zijn op het terrein niet toegestaan, anders dan met buiten werking
gestelde motor. Motorvoertuigen van bezoekers mogen niet op de camping zijn
en dienen gestald te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats(en),
gelegen buiten de camping.
Ar�kel 8
Berijden kampeerterrein
De kampeerterreinen mogen uitsluitend bij eerste aankomst en vertrek voor het
laden en lossen bereden worden. Parkeren dient te geschieden op de daarvoor
aangewezen plaatsen bij de kampeerterreinen. Op de camping zijn de regels van het
Nederlands verkeersreglement van kracht. Het parkeren van aanhangwagens op de
camping is niet toegestaan.
Ar�kel 9
Nachtrust
De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot de volgende morgen 7.00 uur. Tijdens
deze periode dient eenieder zich rus�g te gedragen. Gedurende deze �jd is het op- en
afrijden van de camping niet mogelijk. Ook mag dan geen gebruik meer worden
gemaakt van motorvoertuigen op de camping.
Ar�kel 10
Muziek/geluid
Het hinderlijk ten gehore brengen van muziek of andere geluiden is niet toegestaan.
Zogenaamde veldfeesten of andere feestelijke bijeenkomsten dienen schri�elijk te
worden aangevraagd bij de beheerder. Bij voorbaat wijzen wij u erop dat muziek en
installa�es niet gebruikt mogen worden. Indien u overlast ondervindt verzoeken wij u
dit ten �jde van de overlast te melden bij de beheerder (tel. 013-5081746 of
06-53543415).
Ar�kel 11
Gedrag
Aan hen die onder invloed van, of in bezit van alcoholische drank en/of drugs verkeren,
verdovende middelen gebruiken of zich anderszins misdragen, kan ter stond het verdere

verblijf op de camping worden ontzegd. Respecteer elkaars poli�eke en religieuze
overtuiging en geef door uw uiterlijk geen aanstoot aan anderen.
Toon eerbied voor de natuur, verniel geen bomen of struiken en laat de in het wild
levende dieren met rust.
Ar�kel 12
Opruimen plaats
Bij afwezigheid dient u de gehele plaats opgeruimd achter te laten. Er mogen zich
geen losse spullen zoals ma�en, ﬁetsen, tafels, picknicktafels, loungesets, stoelen,
hekjes, bloempo�en e.d. buiten caravan en voortent en/of luifel bevinden. Indien de
caravan in winterstalling op de plaats blij� staan dient een eventuele vlonder ingepakt
te worden in zwart of groen plas�c.
Ar�kel 13
Kampvuur
Het maken van kampvuur of open vuur is zowel op, als buiten de camping ten
strengste verboden. Barbecueën op gas of kolen is toegestaan, mits u een emmer er
naast plaatst voor de zekerheid.
Ar�kel 14
Voetballen
Het voetballen op de kampeerterreinen zelf is voor iedereen verboden. Hiervoor is
voldoende gelegenheid direct buiten de camping op het dagrecrea�eterrein.
Ar�kel 15
Zwembaden
Zwembaden zijn op het kampeerterrein verboden, behoudens kinderbadjes met een
doorsnede van max. 1.50 meter en een diepte van max. 30 cm. De huurder van de
plaats blij� te allen �jde verantwoordelijk. Graag uw a�en�e: wanneer u waterslangen in de zon legt en daarna water pakt van een tappunt (bijvoorbeeld om een
badje tevullen of kinderen af te spoelen) kan er legionella ontstaan in de waterslang.
U kunt dus beter geen waterslangen gebruiken!!
Ar�kel 16
Wassen voertuigen
Het is voor een ieder verboden op het terrein motorvoertuigen te wassen.
Ar�kel 17
Schoonhouden terrein en gebouwen
Help met de beheerder de camping ordelijk en hygiënisch te houden.
Met nadruk wordt verzocht de sanitaire inrich�ngen
hygiënisch te houden en eventueel misbruik direct bij de recep�e te melden
(013-5081746).
Ar�kel 18
Brand/ongeval
Van brand of ongeval moet direct melding worden gemaakt bij de beheerder of
recep�e (013-5081746 of 06-53543415).

Ar�kel 19
Brand/stormverzekering
De huurder van de seizoenplaats is verplicht het kampeermiddel op de seizoenplaats
en �jdens de winterstalling minstens voor Brand/Stormschade te verzekeren.
Ar�kel 20
Afval
Deponeer het afval regelma�g en �jdig in de containers, die zich aan de ingang van
de camping bevinden en laat dit afval zeker niet op andere plaatsen achter.
Er zijn aparte containers voor:
•
glas
•
papier
•
klein huishoudelijk afval, wat u thuis in de pedaalemmer deponeert.
Al het andere afval, zoals klein chemisch afval, grof afval, koelkasten e.d. dient u zelf
van de camping af te voeren.
Ar�kel 21
Verkoopverbod
Het verkopen van de caravan met behoud van staanplaats is niet toegestaand.
Het is niet toegestaan caravans, tenten, auto’s of andere voertuigen te gebruiken voor
de verkoop van ar�kelen of voor verspreiding van drukwerken. Verder is het verboden
op, aan of bij de caravans, tenten, auto’s of andere voertuigen kentekenen aan te
brengen waaruit blijkt dat deze te koop of te huur worden aangeboden.
Ar�kel 22
Aan- en bijbouwsels
Voor het plaatsen van of het aanbrengen van wijzigingen in aan- en bijbouwsels is
vooraf schri�elijke toestemming van de beheerder nodig met uitzondering van het
aanbrengen van een voortent op seizoen en kortkampeerplaatsen.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in de recep�e.
1. Aan- en bijbouwsels zijn alle in of op de grond te plaatsen voorwerpen als
schuurtjes, windschermen, antennes, terrassen, pergola’s, vlonders, voortenten,
afrasteringen, luifels, kussenboxen, partytent, etc.
2. Er zijn geen aan- en/of bijbouwsels toegestaan behoudens het:
aanbrengen van een voortent en/of luifel, vlonder en een schuurtje.
De luifel (inclusief de stokken) dient te worden weggehaald als er niet wordt
overnacht. Per seizoenplaats mag maximaal één los schuurtje staan. Behalve op
seizoenplaatsen op F en X veld, hier is geen schuurtje toegestaan. Loca�e van het
schuurtje vindt plaats in overleg met de beheerder die in twijfelgevallen beslist.
Het schuurtje mag alleen op een losse betegelde ondergrond staan en dient van
hout gemaakt te zijn en moet worden aangekocht bij Camping ’t Zand Alphen BV.
De buitenmaten zijn 2.10 x 1.80 x 2.25 meter (lxbxh) met een zijwandhoogte van
1.75 meter. De dakhelling moet 40 % zijn. De kleur van het schuurtje moet bruin zijn.
Als dakbedekking zijn alleen singles en asbestvrije golfplaten toegestaan.
3. Voor het plaatsen van of het aanbrengen van wijzigingen in aan- en bijbouwsels is
vooraf schri�elijke toestemming van de beheerder nodig.

4. Een aanvraag voor het verkrijgen van toestemming dient u schri�elijk bij de recep�e
in. Naast een toelich�ng op de aard van de aanvraag overlegt u een duidelijke
tekening met daarop de bestaande als de gewenste situa�e. De beheerder kan zo
nodig in overleg uw kampeermiddel toetsen aan de voorschri�en en wijzigingen in
de aanvraag opleggen c.q. nadere bepalingen stellen.
5. De schri�elijke toestemming vervalt indien het schuurtje niet binnen drie
weken is geplaatst na toestemming van de beheerder.
6. Het is niet toegestaan de seizoenplaats, caravan, voortent of luifel te voorzien van
vlaggen of vlaggenlijnen.
Ar�kel 23
Bijplaatsing tent
Op de staanplaats is één partytent van maximaal 9 m² of luifel, mits de zijkanten niet
afgesloten zijn, toegestaan met een maximale diepte van 3 meter en/of één extra
tent van maximaal 5 m² mits deze naast de caravan of tent en bij voorkeur tegen de
bosrand wordt geplaatst. Het is verboden de extra tent vóór de caravan of tent te
plaatsen. Bij twijfel: overleg met de beheerder. Het plaatsen van een windscherm
mag alleen in overleg met de beheerder. Luifel en stokken en partytent dienen in
zijn geheel te worden weggehaald als er niet wordt overnacht. Ook dienen dan de
ma�en/grondzeilen te worden opgerold.
Ar�kel 24
Aanbrengen beplan�ng
Het aanbrengen van beplan�ng en het hebben van losse bloembakken en po�en is
niet toegestaan op seizoenplaatsen. In geen geval is het toegestaan beelden, van wie
of wat dan ook te plaatsen. Rondom het kampeermiddel (op de velden B, C, D, E en Y)
is 1 rand tegels van 0.30 m x 0.30 m toegestaan. Vóór het schuurtje is totaal 1 m²
tegels toegestaan. Op de rest van de plaats zijn geen tegels toegestaan. Na aﬂoop
van het seizoen moet de seizoenplaats schoon opgeleverd worden, anders doen wij
dit op uw kosten.
Ar�kel 25
Verbod graafwerk
Het is verboden op de kampeerterreinen en rond de caravan of tent te graven of
geulen te maken. Ook is het niet toegestaan kabels in te graven.
Ar�kel 26
Energiebronnen
Als energiebron(nen) ten behoeve van verlich�ng, verwarming, koken e.d. zijn
enkel toegestaan:
1. gasﬂessen, waarvan het gebruik voldoet aan de ‘aanvullende voorwaarden olieen gasgebruik’;
2. elektriciteitsnet, zonne-energie
Elektrische apparatuur dient te zijn voorzien van een KEMA-keur. Het gebruik van
olie op en bij de seizoenplaats is verboden.

AANVULLENDE VOORWAARDEN GASGEBRUIK
Ar�kel 27
Plaatsing, bescherming en bereikbaarheid gasﬂessen
Gasﬂessen moeten zijn geplaatst op een verharde, afwaterende vloer waar geen
plassen kunnen ontstaan.
Gasﬂessen moeten rechtop geplaatst zijn, zodanig dat deze niet kunnen omvallen of
gemakkelijk kunnen worden omgestoten of aangereden en moeten tegen
mechanische beschadigingen zijn beschermd. Gasﬂessen moeten steeds gemakkelijk
bereikbaar zijn en mogen niet in de nabijheid van andere brandgevaarlijke stoﬀen
zijn opgesteld. Gasﬂessen mogen in geen geval worden ingegraven.
Ar�kel 28
Inhoud gasﬂessen
1. Gasﬂessen mogen slechts gevuld zijn met het gas waarvoor zij zijn beproefd
en waarvan de naam op de ﬂes is aangebracht.
2. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasﬂessen die gevuld zijn met
autogas (LPG) is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van
vloeibaar gas in autotanks, anders dan voor de trac�e van motorvoertuigen.
Ar�kel 29
Eisen gasﬂessen
Gasﬂessen moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen, een
door de Dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn
76/67/EEG aangewezen instan�e. De beproeving van gasﬂessen moeten periodiek
worden herhaald, overeenkoms�g de termijnen aangegeven in het VLG (het
Reglement betreﬀende het vervoer over land van gevaarlijke stoﬀen). Op de camping
is alleen het gebruik van in Nederland goedgekeurde gasﬂessen toegestaan.
Ar�kel 30
Aan- en a�oppelen gasﬂessen
Het aan- en a�oppelen van een gasﬂes moet zorgvuldig gebeuren, roken en open vuur
zijn bij deze handelingen verboden.
Ar�kel 31
Gebruik van een ﬂexibele slang
Het is verboden een ﬂexibele slang te gebruiken langer dan 1 meter. De slang mag
beslist niet ouder zijn dan 2 jaar.
Ar�kel 32
Hoeveelheid gasﬂessen
Er mogen niet meer dan 2 gasﬂessen aanwezig zijn met een maximum individueel
vulgewicht van 10,5 kg
Ar�kel 33
Verantwoordelijkheid gasﬂessen
Opstelling en gebruik van gasﬂessen blij� te allen �jde de verantwoording van de
kampeerder. Camping ‘t Zand Alphen B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
in deze.

Ar�kel 34
Legionella
Wanneer u na een lange periode weer gebruik maakt van de waterleiding, dient u
alle kranen van uw caravan te openen, daarna de hoofdkraan te openen en enkele
minuten goed te laten doorstromen alvorens de kranen te sluiten.
Ar�kel 35
Recron-voorwaarden
Naast deze aanvullende voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tot gebruik van
seizoenplaatsen tevens de ‘RECRON-voorwaarden’ voor seizoenplaatsen
d.d. 1-7-2016 van toepassing. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij de recep�e
verkrijgbaar.
Ar�kel 36
Verwijdering van het terrein
De direc�e en het bevoegd personeel mogen personen, die het kampeerreglement
niet naleven, onmiddelijk van de camping verwijderen.
Ar�kel 37
Aansprakelijkheid
Iedere kampeerder en/of bezoeker is aansprakelijk voor de schade door hem of
haar aangericht. Schade veroorzaakt door handelingen of als gevolg van handelingen
(verwijtbaar gedrag) wordt dan ook op de veroorzaker verhaald.
Ar�kel 38
Uitslui�ng aansprakelijkheid
Camping ‘t Zand Alphen B.V. aanvaardt als exploitant geen aansprakelijkheid voor:
• verlies van, schade aan of diefstal van bezi�ngen van de kampeerder en/of
bezoeker;
• onklaar geraken of buiten werking treden van technische installa�es van
kampeerders/bezoekers, welke worden veroorzaakt door storing of defect aan
openbare voorzieningen en de schade daaruit voortvloeiende.
• verwonding, ongeval of ziekte van personen op de camping veroorzaakt;
• schade veroorzaakt door bomen en of vallende takken.
Deelname aan ac�viteiten en gebruik van de speeltuin is geheel op eigen risico.
Ar�kel 39
Groen en natuur
Wij zijn trots op het groen en de natuur op en om ons park. Wees hier zuinig op.
Het is niet toegestaan bomen en/of struiken zelf te snoeien. Het slaan van spijkers e.d.
in bomen of het vastmaken van lijnen aan bomen is, gelet op mogelijke beschadigingen
niet toegestaan.
Ar�kel 40
Niet voorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze kampeerregels niet voorzien is de beslissing aan de
direc�e van Camping ‘t Zand Alphen B.V. of bevoegd personeel.

Ar�kel 41
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is in de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming in
werking getreden. Op onze website www.tzand.nl kunt u de privacyverklaring
nalezen. Tijdens uw verblijf kunnen er diverse foto en beeldopnamen worden
gemaakt, welke voor promo�onele doeleinden kunnen worden gebruikt.
Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat u hiermee akkoord alsook met
de privacyverklaring.
Ar�kel 42
Citeer�tel
Als geciteerd “kampeerreglement” wordt hieronder verstaan
KAMPEERREGLEMENT SEIZOENPLAATSEN CAMPING ‘T ZAND ALPHEN B.V. (2020).
Aldus opnieuw vastgesteld door de direc�e Camping ‘t Zand Alphen B.V.
Alphen, juli 2018

Belangrijke telefoonnummers en adressen:
Recep�e camping
Huisartsenprak�jk Schepens
Sligtmaan 2, 5131 GC ALPHEN
Huisartsenpost Tilburg
Lage Witsiebaan 2A, 5042 DA TILBURG
Poli�e
Alarmnummer

013-5081746
013-5081005
0900-3322 222
0900-8844
112

Recreatiepark ‘t Zand, Maastrichtsebaan 1, 5131 NZ Alphen N-Br.
013-5081746, info@tzand.nl, www.tzand.nl

