
KAMPEERREGLEMENT RECREATIEPARK ’T ZAND 

VERHUURACCOMMODATIES  2020 

Hartelijk welkom op Recreatiepark ‘t Zand. Samen met u en de andere recreanten proberen 

wij uw verblijf hier naar uw zin en onze tevredenheid te laten verlopen.  

Voor informatie van openingstijden van de receptie en recreatieactiviteiten verwijzen wij u 

naar de informatieborden verspreid over het terrein. 

Naast de gebruikelijke Recron-voorwaarden voor verhuuraccommodaties hebben wij een 

aantal gedragsregels opgesteld. 

 

• Afval dient gedeponeerd te worden in de containers bij de ingang.  

• U kunt de pas voor het waterverbruik (bij accommodaties zonder sanitair) opwaarderen in 

de opwaardeerautomaat bij de taverne. Het kan ook in de receptie. 

• Bij aankomst en vertrek dient de recreant zich te melden bij de receptie.  

• Bezoekers (visite) moeten vóór 23.00 uur de camping hebben verlaten. 

• Logés dienen zich altijd vooraf te melden en de overnachtingkosten te voldoen.  

• De huurder van de accommodatie blijft aansprakelijk voor het gedrag van zijn bezoekers 

en logés, en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-

voorwaarden.  

• 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. 

• Bij vertrek moet de accommodatie schoon achter gelaten worden. 

• Motorvoertuigen mogen op de camping niet harder rijden dan 15 km per uur. 

• Bromfietsen zijn alleen toegestaan met een buiten werking zijnde motor. 

• Op de camping zijn de regels van het Nederlands verkeersreglement van kracht. 

• De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot de volgende morgen 7.00 uur. Gedurende 

deze tijd werkt de slagboom niet en mag er op het terrein geen gebruik gemaakt worden 

van motorvoertuigen.  

• De meeste wegen op de camping zijn eenrichtingswegen. Gelieve u hieraan te houden. 

• Honden zijn in de verhuuraccommodaties niet toegestaan, behalve in blokhut 3. Het 

huisdier moet te allen tijde worden aangelijnd zijn, eventuele bevuiling dient onmiddellijk 

te worden opgeruimd en het uitlaten van het dier dient buiten de camping te geschieden. 

Voor informatie over honden losloopterreinen kunt u terecht bij de receptie. 

• Aan hen die onder invloed van alcoholische dranken verkeren, verdovende middelen 

gebruiken of zich anders zins misdragen, wordt terstond het verdere verblijf op de camping 

ontzegd.  

• Het is niet toegestaan hinderlijke muziek of ander geluid te produceren, een kampvuur te 

maken, te voetballen op de kampeerterreinen of auto’s te wassen. Het is tevens verboden 

op de kampeerterreinen en rond de caravan of tent te graven of geulen te maken.  

• Iedere recreant 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.  

• Camping ‘t Zand Alphen B.V. aanvaardt als exploitant geen aansprakelijkheid voor: 

◼ verlies, schade, diefstal van eigendommen van de kampeerder en/of bezoeker; 

◼ verwonding, ongeval of ziekte van personen op de camping veroorzaakt; 

◼ onklaar raken of buiten werking treden van technische installaties van kampeerders 

en/of bezoekers, welke worden veroorzaakt door storing of defect aan openbare 

voorzieningen en de schade daaruit voortvloeiende.  

• Van brand of ongeval moet direct melding worden gemaakt. 



• De directie en het bevoegde personeel mogen personen die het kampeerreglement niet 

naleven, van de camping verwijderen.  

• In alle gevallen waarin deze kampeerregels niet voorzien, is de beslissing aan de directie 

van Camping ‘t Zand Alphen B.V. en het bevoegd personeel. 

• Dit reglement kan worden aangehaald als het “kampeerreglement Camping ‘t Zand 

verhuuraccommodaties 2020”. 

 

 

Telefoonnummer receptie: 013-5081746 

Telefoonnummer beheerder: 06-53543415 


