
 

 
Reglement Verhuuraccommodaties 2023
  

  



Begripsbepalingen 
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit kampeerreglement bepaalde wordt verstaan:  
 

a. Directie Camping ’t Zand Alphen BV:  Familie van Loon 
b. Directeur/Beheerder: Roland Geppaard 

De door de directie van Camping ’t Zand Alphen B.V. aangestelde persoon die belast is met 
de dagelijkse leiding van de camping. Tel. + 31(0)135081746 +31(0)653543415 

c. Recron-voorwaarden:  
In de Recron-voorwaarden staan alle rechten en plichten tussen ondernemer en gasten. 
Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB.  

d. Camping, Recreatiepark:  
Het gebied, met alle daarbij horende voorzieningen, dat is ingericht voor het plaatsen ofwel 
geplaatst houden van kampeermiddelen (tent, vouwwagen, camper, (sta)caravan of chalet.  

e. Kampeerterrein:  
Het op de camping, met een naam of letter aangeduide terrein, met alle daarbij behorende 
voorzieningen, dat is ingericht en bestemd voor jaarplaatsen, seizoenplaatsen, toeristische 
plaatsen of plaatsen voor verhuuraccommodaties.  

f. Staanplaats: 
Het gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen dan wel geplaatst 
houden van een kampeermiddel te onderscheiden in een jaarplaats, seizoenplaats, 
toeristische plaats of plaats voor verhuuraccommodatie.  

g. Recreant:  
De natuurlijke persoon die met Camping ’t Zand Alphen BV een huurovereenkomst voor 
een jaarplaats, een seizoenplaats, toeristische plaats of verhuuraccommodatie aangaat 
(zonder dat er van permanente bewoning sprake is).  

h. Logé:  
Is een gast die gelijktijdig met de huurder van de staanplaats en/of met meerdere 
gezinsleden zoals vermeld op de aanmeldingsovereenkomst overnacht.  

i. Onderverhuur:  
Hiervan is sprake als er een persoon op de plaats verblijft, die niet op de aanmeldingslijst 
staat, zonder dat de huurder van de jaarplaats aanwezig is.  

j. Aan- en bijbouwsels: 
Alle in of op de grond te plaatsen voorwerpen als schuurtjes, zonneschermen, 
windschermen, pergola’s, antennes, uitpaden, terrassen, uitbouwen van 
stacaravans/chalets, afrasteringen, etc. Voor al deze aan-en bijbouwsels is schriftelijke 
goedkeuring nodig (aanvraagformulieren te verkrijgen in de receptie) 

k. Zwemplas en dagstrand Gemeente Alphen-Chaam;  
De gemeente is eigenaar van de zwemplas en het daarbij horende dagstrand, 
recreatieterrein.  

  



Beste recreant,  
 
Hartelijk welkom op Recreatiepark ’t Zand.  
Samen met u proberen wij uw verblijf hier naar uw zin en onze tevredenheid te laten verlopen. 
Naast de gebruikelijke Recron-voorwaarden voor jaarplaatsen hebben wij een aantal gedragsregels 
en aanvullende voorwaarden opgesteld.  
 
Wij wensen u een prettig verblijf op Recreatiepark ’t Zand.  
 
Familie van Loon 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke telefoonnummers: 

 
Receptie camping      +31 (0)135081746 
Directeur/beheerder     +31 (0)653543415 
Indien u overlast ondervindt verzoeken wij u dit ten tijde van de overlast te melden bij de 
directeur/beheerder (+31(0)13508174 of +31(0)653543415 
 
Huisartsenpost Tilburg     +31 (0)855360300 
Lage Witsiebaan 2-A, 5042 DA Tilburg 
Huisartsenpraktijk Alphen     +31 (0)135081005 
Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen 
Politie       0900-8844 
Alarmnummer      112 
Gemeente Alphen-Chaam    14013 
(voor zaken betreffende recreatieplas en gemeentelijk dagstrand) 
 
  



Artikel 1 Recron-voorwaarden  
Naast dit kampeerreglement zijn op alle overeenkomsten tot gebruik van vakantieverblijven tevens 
de Recron-voorwaarden vakantieverblijven d.d. 1-7-2016 van toepassing. Extra exemplaren van 
deze voorwaarden zijn bij de receptie verkrijgbaar.  
 
Artikel 2  Brand/Brandveiligheid 
Artikel 2.1 Brand/ongeval 
Van brand of een ongeval moet direct melding worden gemaakt bij de directeur/beheerder of de 
receptie (+31(0)135081746 of +31(0)653543415).  Een rampenplan is aanwezig, dit en de 
vluchtroutes liggen ter inzage bij de receptie.  
 
Artikel 2.2 Kampvuur  
Het maken van kampvuur of open vuur is zowel op, als buiten de camping ten strengste verboden. 
Alleen barbecues op kolen, gas of elektra zijn toegestaan. Houtbarbecues zijn verboden. Bij het 
gebruik van een barbecue dient u naast de barbecue een emmer water te plaatsen. Vuurkorven, 
vuurschalen en buitenhaarden zijn niet toegestaan.  
 
Artikel 3 Afval  
Deponeer uw afval regelmatig en tijdig 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 
- Tuin- en snoeiafval 
- Klein huishoudelijk afval (wat u thuis in de pedaalemmer deponeert)  

Al het andere afval, zoals o.a. klein chemisch afval, grof afval, koelkasten e.d. dient u zelf van de 
camping af te voeren.  
Schoonhouden terrein  
Help met de directeur/beheerder de camping ordelijk en hygiënisch te houden. Met nadruk wordt 
verzocht de sanitaire inrichtingen hygiënisch te houden en eventueel misbruik direct bij de 
directeur/beheerder te melden (+31(0)135081746 of +31(0)653543415) 
 
Artikel 4 Gebruik verhuuraccommodaties door recreanten 
Artikel 4.1 Aanmelden personen 
Na het maken van een reservering van een verhuuraccommodatie dient de hoofdboeker de 
medegasten (aantal personen van de reservering incl. hoofdboeker) aan te melden via de Mijn 
Omgeving van de website (www.tzand.nl). De opgave van deze personen dient uiterlijk voor de 
aankomstdatum te zijn gedaan. Voor personen die niet zijn aangemeld, dienden 
overnachtingskosten te betalen. Voor alle aangemelde personen geldt dat het verblijf voor 
recreatief gebruik van de verhuuraccommodatie moet zijn.  
Camping ’t Zand Alphen BV mag te allen tijde personen die worden aangemeld weigeren zonder 
hiervoor uitleg verschuldigd te zijn. De hoofdboeker blijft aansprakelijk voor het gedrag van de 
aangemelde personen en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de 
Recron-voorwaarden.  
Voor alleenreizende jongeren is het niet mogelijk te verblijven bij Recreatiepark ’t Zand.   
 
Artikel 4.2 Logées  
De huurder van de verhuuraccommodatie dient logées vooraf te melden.  
De verschuldigde overnachtingskosten dienen voor aankomst van de logées door de huurder van 
de verhuuraccommodatie te zijn voldaan. Camping ’t Zand Alphen BV mag te allen tijde personen 
die worden aangemeld weigeren zonder hiervoor uitleg verschuldigd te zijn. De huurder van de 

http://www.tzand.nl/


verhuuraccommodatie blijft aansprakelijk voor het gedrag van de aangemelde logées en dient hen 
in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.  
 
Artikel 4.3 Onderverhuur  
Het onder- of doorverhuren van de verhuuraccommodatie is niet toegestaan.  
 
Artikel 4.4 Bezoek  
Het ontvangen van bezoek op de camping is toegestaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Iedere bezoeker dient vóór 23:00 uur de camping te hebben verlaten. De huurder van de 
verhuuraccommodatie blijft aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers en dient hen in 
te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden. 
 
Artikel 4.5 Huisdieren   
In de verhuuraccommodaties zijn huisdieren niet toegestaan, behalve in blokhut nummer 3.   
 
Artikel 5.  Gebruik verhuuraccommodaties 
Camping ’t Zand Alphen BV stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor huisvesting/tijdelijk 
verblijf  van werknemers, de huuraccommodatie beschikbaar. 
 
Artikel 5.1 Aankomst/Vertrek (verhuuraccommodaties) 
Bij aankomst en vertrek dient de recreant zich te melden bij de receptie.  
Bij vertrek dient men de accommodatie netjes en veegschoon achter te laten.  
 
Artikel 5.2 Berijden kampeerterreinen  
De kampeerterreinen mogen uitsluitend bij  aankomst en vertrek voor het laden en lossen bereden 
worden. 
 
Artikel 5.3 Zwembaden  
Het plaatsen van zwembaden zijn op het kampeerterrein is verboden, behoudens het plaatsen van 
een kinderbadje met een doorsnede van maximaal 1.5 m en een diepte van max. 30 cm.  
Deze mogen alleen bij de eigen huuraccommodatie geplaatst worden en niet op het veld.  
De huurder van de plaats blijf te allen tijde verantwoordelijk.  
Graag uw attentie: wanneer u waterslangen in de zon legt en daarna water pakt van een tappunt 
(bijvoorbeeld om een badje te vullen of kinderen af te spoelen) kan er legionella ontstaan in de 
waterslang. U kunt dus beter geen waterslangen gebruiken.  
 
Artikel 6 Slagboom  
Toegang tot de camping met een auto werkt via kentekenregistratie. U kunt meerdere kentekens 
laten registreren. Per gereserveerde verhuuraccommodatie heeft één auto toegang. Bij misbruik 
kunnen wij de toegang tot de camping deactiveren.   
De slagboom werkt tussen 7:00 en 23:00 uur.  
 
Artikel 7 Motorvoertuigen  
Op de camping zijn de regels van het Nederlands verkeersreglement van kracht.  
Motorvoertuigen mogen op de camping niet harder rijden dan 15 km per uur en dienen gestald te 
worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats(en). Het parkeren van aanhangwagens is niet 
toegestaan, tenzij hier per dag uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder 
voor is gekregen. Motorvoertuigen van bezoekers dienen te worden gestald op de daarvoor 
bestemde parkeerplaats(en), gelegen buiten de camping, tenzij een dagpas wordt aangeschaft in de 
receptie (bij drukte en in het hoogseizoen niet mogelijk).  
Het berijden van het campingterrein, de campingvelden met quads en trikes is niet toegestaan, 
deze mogen daar ook niet gestald worden.  



De meeste wegen op de camping zijn eenrichtingswegen. Gelieve u hieraan te houden.  
Elektrisch buitenspeelgoed steps, skateboards, minibikes, monowheels en hooverbords zijn niet 
toegestaan.  
 
 
Artikel 8 Gedrag  
Aan hen die onder invloed van alcoholische drank verkeren, verdovende middelen gebruiken of zich 
anderszins misdragen, kan terstond het verdere verblijf op de camping worden ontzegd. Respecteer 
elkaars politieke en religieuze overtuiging en geef door uw uiterlijk geen aanstoot aan anderen.  
Toon eerbied voor de natuur, verniel geen bomen en/of struiken en laat de in het wild levende 
dieren met rust.  
 
Artikel 8.1 Nachtrust  
De nachtrust op de camping gaat in om 23:00 uur en duurt tot de volgende ochtend 7:00 uur. In 
deze periode mag er geen hinderlijk geluid worden gemaakt. Gedurende deze tijd is in-en uitrijden 
van de camping niet mogelijk. Ook mag dan geen gebruik meer worden gemaakt van 
motorvoertuigen op de camping.  
 
 
Artikel 8.2 Muziek/geluid  
Het hinderlijk ten gehore brengen van muziek of andere geluiden is niet toegestaan. Het 
organiseren van feesten is niet toegestaan. Bij voorbaat wijzen wij u erop dat muziek en of 
installaties niet mogen worden gebruikt. Indien u overlast ondervindt verzoeken wij u dit te allen 
tijde op het moment dat de overlast plaatsvindt te melden bij de directeur/beheerder (tel. 
+31(0)135081746 of +31(0)653543415).  
 
Artikel 8.3 Voetballen  
Het voetballen op de velden is niet toegestaan. Hiervoor is voldoende gelegenheid op het speelveld 
van de camping, nabij het campingstrand.  
 
Artikel 8.4 Verwijdering van het terrein  
De directeur/beheerder en het bevoegd personeel mogen personen, die het kampeerreglement 
niet naleven, onmiddellijk van de camping verwijderen.  
 
Artikel 9 Wassen voertuigen  
Op het campingterrein is het niet toegestaan om motorvoertuigen te wassen.  
 
Artikel 10 Verkoopverbod 
Het is niet toegestaan caravans, tenten, auto’s of andere voertuigen te gebruiken voor de verkoop 
van artikelen 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.  
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid schade  
Iedere kampeerder en/of bezoeker is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aangericht. 
Schade veroorzaakt door handelingen (verwijtbaar gedrag) wordt dan ook op de veroorzaker 
verhaald.  
 
Artikel 12  Uitsluiting aansprakelijkheid 
Camping ’t Zand Alphen BV  aanvaardt als exploitant geen aansprakelijkheid voor: 

- Verlies van, schade aan of diefstal van bezittingen van de kampeerder en/of bezoeker; 
- Verwonding, ongeval of ziekte van personen op de camping veroorzaakt; 



- Schade veroorzaakt door bomen, schade aan bomen of vallende takken; 
- Onklaar geraken of buiten werking treden van technische installaties van 

kampeerders/bezoekers, welke worden veroorzaakt door storing of defect aan openbare 
voorzieningen en de schade daaruit voortvloeiende.  

 
Artikel 13 Niet voorziene gevallen  
In alle gevallen waarin deze kampeerregels niet voorzien is de beslissing aan de 
directeur/beheerder van Camping ’t Zand Alphen BV. 
 
Artikel 14 Algemene Verordening Gegevensbescherming (verhuuraccommodaties) 
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 promotionele doeleinden kunnen 
worden gebruikt. Bij reservering van een verblijf bij Recreatiepark ‘t Zand gaat u hiermee akkoord 
als ook met de privacyverklaring.  
 
Artikel 15 Citeertitel  
Kampeerreglement verhuuraccommodaties 2023 is opnieuw vastgesteld door de directie van 
Camping ’t Zand Alphen BV. Alphen, september 2022.  
Als geciteerd wordt ‘kampeerreglement’ wordt hieronder verstaan: Kampeerreglement 
Verhuuraccommodaties Camping ’t Zand Alphen BV (2023) 
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