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Parkreglement camping Het Speulderbos
Op ons park zijn de RECRON voorwaarden voor vaste plaatsen van toepassing
en dienen als zodanig nageleefd te worden. Aanvullend op deze voorwaarden
worden onderstaande huisregels gehanteerd.
Hoofdregel:
Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de
gelegenheid van de vakantie te genieten.
Definities:
• Recreant: U en uw gezin ingeschreven ,woonachtig op het adres vermeld in de
huurovereenkomst, als huurder van een kavel op Camping Het Speulderbos.
• Derde(n): Iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreant(en), die
met instemming van de recreant en de ondernemer op het park aanwezig is, gebruik
maakt van en/of verblijft in het kampeermiddel van de recreant en/of de faciliteiten
van de ondernemer.
• Tweede gezin: Personen die u toestemming verleent om gebruik te maken van uw
chalet , woonachtig op het adres vermeld in het formulier “inschrijving tweede gezin”.
• Kavel: Het stuk land welke u huurt van camping Het Speulderbos (waarop het recht
van huur is vastgelegd met een huurovereenkomst) aangeduid met een kavelnummer
en voorzien van een erfafscheiding, waarop uw kampeermiddel is geplaatst.
• Kampeermiddel: Tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of chalet dan wel enig ander
onderkomen welke zijn bestemd voor recreatief nachtverblijf.
• Ondernemer: VOF camping Het Speulderbos, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 09045485
1. Uw chalet
▪ Onderverhuur/commerciële verhuur van uw chalet is niet toegestaan, mits hier
schriftelijk toestemming voor is gegeven door de directie. Zonder deze schriftelijke
toestemming is verhuur van uw chalet niet toegestaan. Wanneer dit toch door ons
word geconstateerd, behouden wij ons het recht voor om de huurders de toegang tot
het terrein te ontzeggen. Onderverhuur met een ‘permanent’ karakter is absoluut niet
toegestaan. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw huurders (ook bij
bijvoorbeeld financiële nalatigheid).
▪ Bij verkoop van uw chalet kunt u ervoor kiezen dit zelf te doen of Het Speulderbos
hierin te laten bemiddelen. Het Speulderbos biedt een mogelijkheid om uw chalet
terug te kopen. Laat u hierover informeren. Voor de verkoop van uw chalet (zelf of via
het Speulderbos) dient u schriftelijk toestemming te krijgen van de directie. Dit kan
door middel van een formulier, welke ook verkrijgbaar is bij de receptie. Chalets
welke te oud, niet deugdelijk, niet veilig of afbreuk doen aan het aanzien van het park,
mogen niet meer met behoud van jaarplaats verkocht worden. Wij behouden ons het
recht voor om de eventuele koper geen jaarplaats op ons terrein te verhuren. Bij
onrechtmatige verkoop, zullen wij ons dan ook hier op beroepen. Makelaars of derden
partijen zijn niet toegestaan.
▪ Er mogen geen ‘te koop’ borden/papieren op de jaarplaats/achter het raam worden
geplaatst.
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Het is verboden om zonder toestemming of zonder goede reden zich te bevinden op
andermans kavel. Bij twijfel dient de recreatieondernemer op de hoogte te worden
gebracht.
Het is verboden om een openhaard/palletkachel te installeren in uw chalet mits
hiervoor schriftelijk toestemming is verleent door de directie.

2. Slagboom
Voor het bedienen van de slagboom hebt u een sleutel nodig. Tegen betaling van een
waarborgsom van € 25,- is deze sleutel te verkrijgen bij de receptie. Per standplaats/auto
krijgt u één sleutel. Uitlenen van deze sleutel is niet toegestaan. Auto’s van bezoekers zijn niet
meer toegestaan, er worden dan ook géén sleutels meer uitgegeven bij de receptie. Is uw
bezoek slecht ter been, of hebben zij spullen voor u meegenomen, dan kunt u dit oplossen
door zelf even naar voren te rijden en uw gast op te halen c.q. de spullen over te hevelen in uw
eigen auto.
3. Bezoekers
Bezoekers zijn uiteraard welkom bij ons. Overnachtende bezoekers dienen zich bij de receptie
te melden in verband met opname in ons nachtregister en het betalen van overnachtingtarief.
Denkt u er wel aan dat u als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor uw gasten.
Indien uw bezoekers gebruik wensen te maken van ons buitenbad/ tennisbaan dienen zij
hiervoor een toegangskaart te kopen bij de receptie.
4. Verkeer
▪ Op ons terrein is het Wegen Verkeers Reglement van toepassing.
▪ Onnodig rond rijden op de camping (buiten het naar de kavel rijden) is niet
toegestaan.
▪ Per standplaats is één auto toegestaan. Een tweede auto is alleen toegestaan, in
overleg met de directie (en na betaling van de toeslag tweede auto).
▪ Vermijd het rijden met uw auto/motor op de terrein zo veel mogelijk. Laat de auto
staan wanneer u naar het zwembad of de receptie gaat.
▪ Auto's/motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden (maximaal 5 km). Brom- en
snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegevoerd.
▪ De auto's van uw bezoekers kunnen langs de weg, buiten de slagboom, geparkeerd
worden.
▪ Parkeer uw auto niet op andermans jaarplaats, maar gebruik hiervoor uitsluitend de
aangegeven parkeerplaatsen.
▪ Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd
autovrij gehouden te worden voor ambulance, brandweer, e.d.
▪ Het repareren en/of wassen van auto’s op het terrein is STRENG verboden.
5. (Geluids)overlast
▪ Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten of andere
geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere
parkgasten.
▪ Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. Dit betekent dat er
een rijverbod is voor gemotoriseerd verkeer. In die periode is het dus niet toegestaan
om (geluids)overlast te veroorzaken.
▪ Gedurende de zomerperiode mag er niet gebouwd of verbouwd worden.
▪ Tijdens de weekeinden en in de maanden juli en augustus gelieve alleen tussen 10.00
uur en 18.00 uur het gras maaien en/of de heg snoeien. Denk ook aan andermans
rust.

Camping het Speulderbos
Speulderbosweg 57
3886 AN Garderen

Kvk: 09045485
(0) 57746 1385
www.hetspeulderbos.nl

Versie 2020

▪

Vernielingen en beschadigingen worden in rekening gebracht. Respecteer andermans
eigendom. Bij ernstige vernielingen zijn wij gerechtigd uw staanplaats op te zeggen.
Hetzelfde geldt voor diefstal.

6. Vuilafvoer
▪ Op ons terrein is een milieustraat aanwezig. Deze is altijd geopend. Wij hebben
afvalbakken voor: glas, papier, groen en huisvuil.
▪ Huisafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde
container plaatsen.
▪ Tuinafval en snoeihout (niet langer dan 50 cm), kunt u deponeren op de
parkeerplaats in de hoek.
▪ Grof vuil en chemisch afval (verf, terpentine, spuitbussen) dient u zelf bij de
gemeentelijke grofvuilstortplaats te deponeren en is streng verboden om in de milieu
straat te dumpen . Informeert u bij de receptie naar de openingstijden en de locatie.
▪ Iedere gast moet zijn plaats vrij houden van afval.
Onze milieustraat wordt bewaakt door middel van 24/7 camerabewaking.
7. Zwembad
▪ De diepte van het zwembad is 1.40m.
▪ De EHBO-trommel bevindt zich op de receptie.
▪ Er wordt geen permanent toezicht op de zwembaden uitgeoefend. In verband met de
veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.
▪ Kleine kinderen en kinderen zonder zwemdiploma mogen niet zonder toezicht van
een volwassene bij of in het zwembad.
▪ In het zwembad mag niet worden gedoken.
▪ Balspelen, luchtbedden, rubberboten, fietsen en honden worden in het zwembad niet
toegelaten.
▪ Het gebruik van glaswerk is ten strengste verboden.
▪ Het meenemen van ligbedden is verboden bij het buitenbad.
8. Huisdieren
▪ Huisdieren zijn welkom op ons terrein, mits aangelijnd.
▪ Per standplaats zijn maximaal twee huisdier toegestaan.
▪ Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
▪ Uw hond en/of kat dient te zijn ingeënt tegen hondsdolheid (Rabiës).
▪ Op het terrein dient uw hond aangelijnd te zijn. Neem voor de zekerheid een schepje
mee, voor het geval uw hond u verrast.
▪ U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.
9. Gebruik water, elektra en gas
▪ Water, gas en elektra zijn duur. Ga hier dan ook zuinig mee om!
▪ Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan om
drinkwater te gebruiken voor speeldoeleinden, het sproeien van uw tuin, het wassen
van uw auto of uw chalet.
▪ Het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan.
10. Balspelen en/of werpspelen
▪ Op ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u van het
officiële sportveld gebruik te maken (bij het buitenzwembad) en geen werp- of
balspelen tussen de chalets / caravans te beoefenen.
▪ De tennisbaan is uitsluitend bestemd voor het tennissen, het is verboden hier andere
balspelen op uit te oefenen.
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11. Brandveiligheid
▪ Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van kampvuren en dergelijke verboden.
▪ Barbecueën en tuinhaarden zijn toegestaan, alleen bij een weeralarm (bijv. bij
extreme droogte) is dit verboden. Zorg altijd voor een emmer water of een
blusapparaat bij de barbecue en/of tuinhaard.
▪ Houd bij het barbecueën en het gebruiken van de tuinhaard rekening met de
windrichting, zodat u uw buren zo min mogelijk hindert.
▪ Plaats de barbecue en/of tuinhaard op voldoende afstand van uw chalet en heg.
▪ Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen
desastreus zijn.
12. Handel drijven / persoonlijk gedrag
Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook, is vanuit uw
kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan. Het gebruiken van (soft)drugs op het
terrein is ten strengste verboden.
13. Gevonden voorwerpen
Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het
voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen.
14. Onderhoud jaarplaats
▪ Voor het plaatsen van ieder aan- en/of bijbouwsel dient u van de directie (en van de
gemeente) schriftelijk toestemming te verkrijgen;
▪ Bij uw kampeermiddel mag maximaal één blokhut worden geplaatst. De maximale
afmeting hiervan is 2.00m x 3.00m.
▪ De omheining van uw plaats mag alleen bestaan uit blijvend groen. Dit groen mag
niet hoger worden dan 1.80m of breder zijn dan de zijkant van de weg. Schuttingen
zijn ten strengste verboden. Beplanting dient 1 meter van de band van het hoofdpad te
worden geplant.
▪ U dient uw jaarplaats netjes te onderhouden. Indien dit niet het geval is, stellen wij u
hiervan schriftelijk op de hoogte en krijgt u 14 dagen de tijd om hierop te reageren.
Wanneer de termijn van 14 dagen is verstreken, behouden wij ons het recht voor de
werkzaamheden op uw kosten te laten uitvoeren.
▪ Houd bij graafwerkzaamheden altijd kabels en leidingen in de gaten. Wanneer u per
abuis een kabel of leiding raakt, meldt dit dat direct bij de receptie om dit uiteraard op
eigen kosten te laten repareren. Indien wij nadien de schade constateren welke reeds
eerder is veroorzaakt, worden de kosten voor de reparatie alleen maar onnodig hoger
en zullen deze alsnog op u worden verhaald.
▪ Partytenten zijn wel toegestaan. Houdt u er alleen rekening mee dat wanneer u
gedurende de wintermaanden afwezig bent, het doek van de partytent verwijderd
wordt.
▪ Het parkeren van boten, motoren, campers, toercaravans en andere rijtuigen is
zonder toestemming van de directie ten strengste verboden.
15. Post en telefoon
▪ De inkomende post sorteren wij dagelijks. De post wordt in alfabetische volgorde in
het postvak bij de receptie gelegd. Deze post wordt voorzien van de datum waarop dit
is binnengekomen. Wij bewaren uw post maximaal 1 maand, daarna wordt de post
retour gezonden/weggegooid.
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16. Klachten
Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten
verlopen, bestaat er uiteraard altijd een kans dat u het één en ander niet naar volledige
tevredenheid heeft beleefd. Meldt dit dan direct en wij zullen proberen dit zo goed mogelijk te
verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u uw klacht voorleggen aan
de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie de RECRON voorwaarden.
17. Sanctie
Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een schriftelijke c.q. mondelinge
waarschuwing geven. Wanneer u daar geen gehoor aan geeft, behouden wij ons het recht voor
de overeenkomst met u te ontbinden. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de
toegang tot ons terrein ontzeggen.
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