Kampeerreglement kampeerterrein Stortemelk
Algemeen

• Kampeerterrein Stortemelk is geopend van 1 april tot 1 oktober.
•	Iedere kampeerder en bezoeker wordt geacht kennis te hebben van en
akkoord te gaan met het kampeerreglement.
•	De directie is bevoegd zonder opgaaf van reden een persoon de toegang
tot het kampeerterrein te weigeren, dan wel aan een toelating of verblijf
voorwaarden te stellen.
•	De directie en/of het bestuur van kampeerterrein Stortemelk is en/of zijn
op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, ongevallen of diefstal.
•	Huisdieren worden niet toegelaten. De directie kan een uitzondering maken
voor blindengeleidehonden.
• Caravans en vouwwagens met vaste wanden worden niet toegelaten.
• Partytenten zijn niet toegestaan.
• Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Aankomst en vertrek

•	Elke hoofdkampeerder, huurder en/of logé dient zich bij aankomst te melden
bij de receptie. Daar krijgt men in ruil voor een borgsom een tentlabel mee,
dat duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van de tent moet worden opgehangen.
De kleur van het label moet overeenkomen met die van het vak waarin men
kampeert.
•	Elke hoofdkampeerder, huurder en/of logé dient zich bij vertrek te melden
bij de receptie om zich te laten uitschrijven en het tentlabel in te leveren.
Bij later en/of buiten openingstijden van de receptie inleveren van dit label
houdt kampeerterrein Stortemelk administratiekosten in op de borg. Extra
nachten worden in rekening gebracht.
•	Seizoenplaatshouders en tenthuiseigenaren kunnen zichzelf en/of hun
gasten aan- en afmelden volgens de geldende aan- en afmeldprocedure.

Betaling

•	Betaling van het kampgeld geschiedt vooruit.
• Teruggave van kampgeld is niet mogelijk.
•	Indien bij controle geconstateerd wordt dat men zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt, dan worden per geval extra administratiekosten,
zoals vermeld in de tarievenlijst, in rekening gebracht.

Rust en orde

•	Het is niet toegestaan te vliegeren, te voetballen of andere balspelen te
beoefenen tussen tenten en in speeltuinen.
•	Geluidsdragers mogen alleen gebruikt worden met een dusdanig geluids
volume dat het niemand stoort.
•	Van 00.00 tot 07.00 uur geldt absolute rust. Gedurende deze periode is elk
lawaai uit den boze en is het niet toegestaan zich zonder geldige reden op
te houden in en rond toiletgebouwen en speeltuinen.
•	Elke kampeerder en bezoeker van Stortemelk wordt geacht geen overlast
of aanstoot, in welke vorm dan ook, te veroorzaken.
•	De directie kan kampeerders, die overlast veroorzaken of die zich schuldig
maken aan enig ander wangedrag, verder verblijf ontzeggen. Restitutie
van kampgeld en borg vindt in dergelijke gevallen niet plaats.

Bescherming van het terrein

•	Het is verboden te fietsen buiten de verharde paden of wegen.
•	‘Duintje glijden’ met behulp van karton, plastic of andere voorwerpen
is niet toegestaan.
•	U mag geen gaten of geulen graven. Bij zware regenval kunt u de grond
‘lekprikken’ om overtollig water sneller in de grond te laten zakken.
•	In de omgeving van hoofdgebouw de Bolder en van toiletgebouwen
dienen fietsen, karren en dergelijke op de daartoe ingerichte plaatsen
te worden gestald.

Veiligheid

•	In verband met brandgevaar is open vuur, bijvoorbeeld kampvuur of fakkels,
altijd verboden.
• Barbecues, met uitzondering van gasbarbecues, zijn niet toegestaan.
•	Het gebruik van gasflessen en -slangen dient zodanig te gebeuren dat geen
enkel gevaar voor kampeerder, medekampeerder en omgeving kan optreden.
• Verwissel nooit gasflessen in de tent.

Afval

• Houd de omgeving van uw tent schoon.
•	Voor het opslaan en afvoeren van huisvuil is het gebruik van vuilniszakken
verplicht. Scheid glas, karton en papier van het overige vuilnis. Deponeer al
uw afval in speciaal daarvoor bestemde containers op de twee afvalpunten
van het kampeerterrein.
• Houd uw afval buiten bereik van meeuwen en voer deze beesten niet.
• Elke kampeerder dient de standplaats bij vertrek schoon achter te laten.

Toiletgebouwen

• Van een ieder wordt verwacht de gebouwen schoon te houden.
• Het is verboden kinderen in en om de toiletgebouwen te laten spelen.
• Wees zuinig met water.
•	Kinderen onder zes jaar dienen onder geleide van een volwassene naar
de toiletten te gaan.
•	Het is niet toegestaan mobiele telefoons en dergelijke op te laden in de
toiletgebouwen.

Jongerenterrein

• Jongeren onder 16 jaar die alleen reizen, worden niet toegelaten.
•	Voor het jongerenterrein gelden aanvullende regels. Deze worden na
reservering toegestuurd of bij aanmelding verstrekt.

Post en telefoonberichten

•	Personen vanaf 12 jaar kunnen voor hen bestemde post afhalen bij de receptie.
•	Kampeerterrein Stortemelk is niet verantwoordelijk voor het niet aankomen
of zoekraken van poststukken.

Overige zaken

•	Het is bezoekers van de Bolder en het Bolderterras niet toegestaan door
henzelf meegebrachte etens- en drinkwaren aldaar te gebruiken.
•	Om schade aan tentdoek te voorkomen, is bellen blazen nabij tenten verboden.
•	De bagagewagentjes zijn eigendom van Stortemelk en mogen alleen op
het kampeerterrein worden gebruikt.
•	Het is verboden waterballonnen te maken om verspilling van water en
verstopping van het riool te voorkomen.
•	Het is niet toegestaan met drones te vliegen.
•	Roken is niet toegestaan in toiletgebouwen en in de Bolder.
•	Uw kampeermiddel moet voor de sluitingsdatum van het kampeerterrein
vanhet terrein zijn verwijderd. De plaats moet opgeruimd worden opgeleverd.
Indien het kampeermiddel niet is verwijderd zal Stortemelk hiervoor kosten in
rekening brengen en zal artikel 10 van de Recron voorwaarden seizoenplaatsen
worden gehanteerd.

Over niet genoemde gevallen beslist de directie van
kampeerterrein Stortemelk

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Recreatie. Deze commissie brengt een voor beide partijen bindend advies uit.
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