
 
 

Huisregels Camping Diever. 
 

Rust op de camping 

- Tussen 22.00 en 8.00 is het stil op de camping en is gemotoriseerd verkeer niet 

toegestaan. De camping wordt ’s nachts afgesloten middels een ketting. Uitsluitend 

voor noodgevallen kunt u de camping op- en afrijden. 

- Op de camping geldt een maximum snelheid van 5 kilometer per uur 

- De gehele camping is autovrij, u mag dan ook enkel laden en lossen op de plek en 

dient daarna de auto direct te parkeren op het parkeerterrein 

 

Op de camping 

- Open vuur (waaronder vuurkorven en kachels) is op last van de brandweer streng 

verboden 

- Aan het einde van uw verblijf dient u uw plek schoon en opgeruimd achter te laten  

- Bij afwezigheid vragen wij u om uw tent goed af te sluiten en het tenttapijt voor uw 

caravan of vouwwagen weg te halen.  

 

Sanitair 

- Om de hygiëne in de sanitair gebouwen te handhaven, dient u na gebruik het gebouw 

netjes achter te laten. 

- Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te maken van 

de sanitair gebouwen.  

- Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in 

de chemische toiletruimte van het toiletgebouw. 

- In alle openbare gebouwen is het niet toegestaan om te roken. 

- Ziet u een defect of storing aan een van de algemene voorzieningen, laat het ons dan 

weten zodat we dit kunnen verhelpen. 

 

Huisdieren en kinderboerderij 

- Per plaats zijn maximaal 2 huisdieren in overleg met ons toegestaan 

- Honden dienen altijd aangelijnd te zijn op de camping, ook op uw eigen plaats  

- Het is toegestaan om uw plaats af te zetten met een verplaatsbaar omheiningsnet. 

Wanneer u de camping voor enkele nachten verlaat, vragen wij u het net weg te halen 

in verband met onderhoud en maaiwerkzaamheden. 

- Direct naast de camping is een uitlaatgebied voor honden. Eventuele ongelukjes op de 

camping dienen direct te worden opgeruimd 

- Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor andere gasten, te denken aan 

blaffen of anderszins. 

- De dieren in de kinderboerderij zijn dol op eten, echter mogen ze alleen hun eigen 

dierenvoer eten. Het voeren van blad, brood, of anderszins is dan ook niet toegestaan. 
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Afval 

- Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten. 

- Deponeer u huishoudafval in de daarvoor bestemde containers op de parkeerplaats en 

niet in de afvalbakken bij het sanitair. Klein chemisch afval en batterijen kunnen bij de 

receptie afgegeven worden. 

- Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen. Voor afvoer 

van grofvuil, stenen en tegels dient men zelf zorg te dragen 

 

Annulering en ontbinding van een overeenkomst 

- Indien de caravan wordt verkocht, hebben zowel u als de nieuwe eigenaar geen recht 

op restitutie van betaalde seizoengelden.  De nieuwe eigenaar gaat een nieuwe 

overeenkomst aan met ons.  

- Indien er sprake is van het voortijdig beëindigen van de overeenkomst, en het 

voortijdig verlaten van de gehuurde plaats, dan vervallen alle rechten van de recreant. 

Er vindt dan ook geen restitutie plaats. Indien er een annuleringsverzekering is 

afgesloten, kan deze worden aangesproken.  

- Alle verdere leveringen volgens de RECRON voorwaarden. 

 

 

Visite en logees 

- Visite is van harte welkom. Wel dient iedereen zich vooraf te melden bij de receptie. 

- Logees dienen zich altijd vooraf te melden op de receptie, de overnachting wordt 

achteraf betaald. 

- Het uitlenen of verhuren van uw kampeermiddel is uitsluitend in overleg met ons 

mogelijk. Gasten moeten zich vooraf te melden en er wordt het algemeen geldend 

nachttarief in rekening gebracht. 

- Huisdieren van visite en/of logees zijn zeer beperkt en enkel in overleg toegestaan. 

 

Speciaal voor onze seizoengasten 

- Een seizoenplaats wordt in overleg met ons uitgezocht. 

- De seizoenplaats is bedoeld voor één huishouden met één kampeermiddel. 

- Wilt u uw seizoenplaats met een jaar verlengen? Geef dit dan voor 1 oktober aan ons 

door zodat we uw huidige plaats voor u kunnen reserveren. Na 1 december wordt uw 

huidige seizoenplaats vrijgegeven voor andere gasten. 

- Vanaf 1 april bent u van harte welkom om op uw seizoenplaats op te bouwen. 

- Op de kampeerplaats kunt u gebruik maken van 10 ampère elektra. Elke maand nemen 

we de meterstanden op en krijgt u een rekening met uw gebruikte  stroom en kosten 

hiervan. U betaald wat de stroom op dat moment kost.. 

- Het plaatsen van permanente hekwerken en het aanleggen van tuinen is niet toegestaan 

- Het plaatsen van een schuurtent is toegestaan met een maximale oppervlakte van 3m2  

- Gras tussen de plaatsen en direct rondom uw kampeermiddel dient u zelf bij te houden 

en te maaien. 

- Indien u uw caravan in de winter bij ons wilt stallen kunt u dit tijdig bij ons aangeven 

- Uiterlijk 1 oktober dient uw plek winterklaar te zijn gemaakt. We vragen u alles op te 

ruimen en netjes achter te laten.  

 

  



Winterstalling 

- In overleg en tegen betaling is het mogelijk om uw caravan in de winter op de 

camping te laten staan.  

- Voor onze overdekte stalling geldt dat uw verlichting dient te werken, het kenteken 

zichtbaar moet zijn en de gasflessen verwijderd moeten zijn uit de caravan.  

- Wanneer u uw caravan op de kampeerplaats laat staan, moet deze worden afgedekt 

met een groen zeil tussen 1 oktober en 1 april.  

- Vlonders en dergelijke mogen in overleg blijven liggen 

- Voortenten, luifels en schuurtenten moeten worden afgebroken en opgeruimd 

- Meubilair, verlichting en dergelijke dient netjes te worden opgeborgen 

- In verband met onderhoud van de camping vragen we alles zo compact mogelijk en 

netjes op te bergen. (Grof)vuil moet zelf worden afgevoerd en mag niet achterblijven 

op de plek of bij de container 

- Zowel voor de overdekte stalling als de stalling op uw kampeerplaats geldt dat u zelf 

verantwoordelijk bent voor eventuele schade.  

 

 

Algemeen 

- Klachten e.d. dienen gemeld te worden bij de eigenaar en zullen redelijkerwijs worden 

opgelost. 

- Het afleveren van goederen dient altijd van tevoren gemeld te zijn bij de receptie. 

- In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslissen wij. 

 

  

Verder wensen wij u een prettig en mooi seizoen toe. 
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