GEDRAGSREGELS CAMPING "DE MAGNEET"

Hartelijk welkom op Camping "de Magneet"
Wij hopen dat u een fijne tijd zult hebben op de Magneet. Onze camping is geopend van 1 april tot 1 november,
uitsluitend en alleen gedurende die periode mag gebruik worden gemaakt van het recreatiemiddel.
1. Bezoekers zijn bij ons welkom. Wilt u hen vertellen dat ook zij deze gedragsregels strikt in acht dienen te nemen.
Overnachtende bezoekers dienen zich te melden bij de receptie van De Klepperstee, Vrijheidsweg 1 in Ouddorp, o.a. in
verband met veiligheid, het betalen van overnachtingstarief, toeristenbelasting e.d.
2. Per standplaats is één auto toegestaan, mits daar ruimte voor is. Overige auto’s dienen op de parkeerplaats te
worden geparkeerd. Dit geldt ook voor de auto's van uw bezoekers. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is de slagboom, die
toegang geeft tot het terrein van camping, gesloten. Bij aankomst na 23.00 uur dient men zijn vervoermiddel te parkeren
op de parkeerplaats.
Het is niet toegestaan om de slagboomkaart zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Magneet aan derden
ter beschikking te stellen.
3. Op het terrein van de Magneet geldt een verbod harder te rijden dan 5 km per uur dit geldt voor zowel auto’s als
rijwielen met een ingeschakelde hulpmotor. In afwijking van de regels die gelden voor de openbare weg hebben
voetgangers op de camping ALTIJD voorrang.
4. De recreanten zijn verplicht de terreinen en de gemeenschappelijke voorzieningen schoon te houden. Iedere vorm
van afval, waaronder begrepen papier, blikjes, sigaretten, verpakkingen van ijsjes, chips etc. etc., dient te worden
gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
5. Vanaf 2014 is het weer toegestaan om honden mee te nemen of te houden op het recreatieterrein. Gasten mogen
indien ze zich aan strikte voorwaarden houden, een hond naar de camping meebrengen. Tot deze voorwaarden behoort
dat maximaal één hond per standplaats is toegestaan; de hond altijd wordt aangelijnd en buiten het terrein, ook voor de
kleine behoefte, wordt uitgelaten. Voorts mag de hond geen overlast opleveren middels blaffen of anderszins voor
andere gasten. Eenzelfde regeling geldt voor katten.
6. De recreant is verplicht om de caravan aan te sluiten op het vaste gasnet. De recreant is verplicht om de
gasaansluiting één keer in de vijf jaar te laten keuren voor eigen rekening, door een door de Magneet
erkende/geselecteerde installateur.
7. Op de gehuurde plaats mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Magneet geen aanbouw en/of
bijgebouw en/of afdakjes, schuurtjes en/of opbergkisten en/of vlonders e.d. worden geplaatst.
8. Het is voorts niet toegestaan om:
a) open vuur te maken, gebruik te maken van zgn. vuurkorven, buitenhaarden, terraskachels in welke vorm dan
ook;
b) te barbecuen wanneer dit hinder of overlast voor andere gasten ten gevolge heeft en/of dit naar het oordeel
van de Magneet om veiligheidsredenen niet verantwoord is;
c) zich zodanig te gedragen dat anderen daar hinder of overlast van ondervinden, daaronder wordt o.m.
begrepen het ten gehore brengen van muziek, luid spreken e.d., op een zodanige wijze dat dit buiten het
recreatiemiddel, door anderen is te horen;
d) een zogenaamde hark of schotel op het recreatiemiddel te plaatsen op een zodanige wijze dat deze meer dan
een halve meter boven het recreatiemiddel uitsteekt en/of een doorsnee heeft van meer dan 1 meter. Nadat de
betreffende plaats is voorzien van een kabelaansluiting geldt ten aanzien van het geplaatst houden van een
hark of een schotel een zogenaamd uitsterfsysteem. Nieuwe huurders dienen alsdan aan te sluiten op het
kabelsysteem;
e) auto’s, en/of andere vervoersmiddelen, caravans, boten, aanhangers, surfplanken e.d. te wassen en/of af te
spoelen en/of te stallen op het parkeerterrein;
f) auto’s en/of andere vervoersmiddelen te parkeren op de wegen en/of in de bermen;
g) slangen en dergelijke aan te koppelen aan de kranen van het toiletgebouw;
h) windschermen, afdaken, erfafscheidingen, schuttingen, schuurtjes e.d. te plaatsen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Magneet zie ook 2.4 van de algemene voorwaarden. Dit verbod geldt niet
voor windschermen gemaakt van tentdoek met een hoogte van maximaal 1.80 meter, het plaatsen van klimop
is toegestaan, mits deze goed, een en ader ter beoordeling van de Magneet, wordt bijgehouden;
i)
het recreatiemiddel en/of de gehuurde plaats, behoudens de uitzonderingen genoemd in de algemene
voorwaarden, aan derden, ter beschikking te stellen, ongeacht of dit geschiedt om niet dan wel tegen betaling,
noch dit/deze te gebruiken voor anderen doeleinden dan recreatieve;
j)
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Magneet, elektrische kachels, grote koelkasten,
wasmachines, vaatwassers, droogtrommels e.d. te gebruiken in het recreatiemiddel en/of de opbergschuur en
deze aan te sluiten op het elektriciteitsnet, water en/of riool;
k) gasflessen en/of gasslangen te plaatsen en/of te gebruiken die niet voldoen aan de eisen die daaraan door of
namens de overheid en/of de Magneet worden gesteld, en/of gasflessen met een inhoud van meer dan 45 kg.
bij of in de nabijheid van het recreatiemiddel te plaatsen en/of geplaatst te houden;
l)
LPG-gas te gebruiken en/of LPG-tanks te plaatsen en/of te installeren;

m) de slagboomkaart, die bij aankomst door de Magneet wordt verstrekt, aan derden onder welke benaming dan
ook, ter beschikking te stellen;
n) door de beplantingen te lopen; in bomen te klimmen, te snoeien en/of te snoeien, etc., etc. coniferen en/of
bamboeplanten en/of bamboeschuttingen te plaatsen, beplanting aan te brengen die verwildert en/of tot gevolg
kan hebben dat deze door de beplanting van de Magneet en/of die van de buren groeit;
o) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Magneet tuinverlichting e.d. aan te brengen;
p) naakt te recreëren op de terreinen van de Magneet;
q) in schuurtjes, bijgebouwen e.d. te overnachten en/of deze te benutten voor verblijf en/of andere activiteiten,
zoals b.v. het nemen van baden en/of douchen; zij mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de opslag
van materialen;
r) een schuurtje of bijgebouw te plaatsen op een kortere afstand dan 1.50 meter, gerekend vanaf het hart van de
heg of binnen een afstand van 3 meter van een recreatiemiddel;
s) recreatiemiddelen te plaatsen op een afstand van minder dan 5 meter van een ander recreatiemiddel;
t) die handelingen te verrichten die naar het oordeel van de directie in strijd zijn met haar streven het milieu
zoveel mogelijk te ontzien.
9. Het huisvuil dient naar de daarvoor bestemde containers te worden gebracht. Dit mag uit hygiënische en
veiligheidsoverwegingen niet geschieden door kinderen. Het huisvuil dient te worden verpakt in daarvoor speciaal
bestemde zakken welke goed gesloten dienen te worden. Deze zakken dienen in de container te worden gedeponeerd.
Indien een container vol is dient de zak in één van de andere containers te worden gedeponeerd. Na deponering dient
de container goed te worden afgesloten.
10. Grof vuil en asbesthoudende materialen mogen niet op het terrein van de Magneet worden gedeponeerd of
opgeslagen en moeten door de recreant afgevoerd worden naar de door de gemeente daarvoor aangewezen
stortplaats. Chemisch afval, glas, hout en papier mag uitsluitend in de specifiek daarvoor bestemde container(s) worden
gedeponeerd, mits dit afkomstig is van het recreatiemiddel c.q. de gehuurde plaats.
11. De huurder van een plaats dient deze schoon en proper te houden, hij dient regelmatig het gras te maaien.
Tuinafval dient te worden gestort op de daarvoor bestemde plaats. Zonder schriftelijke toestemming van de Magneet is
het niet toegestaan om bomen en/of struiken te rooien. De door hem gehuurde plaats mag niet worden gebruikt voor
opslag van goederen, commerciële doeleinden, plaatsen van reclameborden, vlaggemasten e.d., maar uitsluitend en
alleen voor recreatieve doeleinden.
12. De recreant verbindt zich voorts de voorschriften met betrekking tot gasflessen, schuurtjes, aan- en bijbouwsels, zo
ook de voorschriften met betrekking tot huisbrandolie-installaties, welke aan deze gedragsregels zijn gehecht, volledig
en stipt na te komen.
13. Het is de recreant toegestaan om gebruik te maken van het internet van de Magneet, mits het gebruiksreglement die
de Magneet stelt aan dit gebruik, volledig en stipt wordt nagekomen. Dit gebruiksreglement kunt u vinden op onze
website.
14. De bepalingen opgenomen in de overeenkomst, zo ook die opgenomen in de algemene voorwaarden, en in deze
gedragsregels, zo ook de nadere aanwijzingen van de Magneet, dienen stipt te worden nageleefd. Het staat de Magneet
te allen tijde vrij wijzigingen daarin aan te brengen en/of deze aan te vullen.

Wijzigingen voorbehouden.
Ouddorp, oktober 2016

