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KAMPEERREGLEMENT 

Aanvullend op de algemene voorwaarden zijn er een aantal praktische regels van kracht op 

onze camping. 

Deze regels hebben als doel om u, andere gasten en ons zelf een prettig verblijf op camping 

Drentsheerlijk te geven. De regels zijn kort en bondig opgeschreven waardoor ze wellicht wat 

sfeer verlagend over komen. Leest u hier vooral doorheen       

 

Reservering 

• Bij reservering kunt u een voorkeurslocatie aangeven. Wij zullen er alles aan doen deze 

aanvraag te honoreren. Het staat ons echter vrij om u tot aan uw aankomst een 

vergelijkbare andere plek toe te wijzen omwille van bepaalde redenen (optimale 

bezetting, grootte kampeermiddel, gezinssamenstelling). Hierover zullen we dan met u 

contact op nemen. 

• Wij bieden graag u en ook de gasten na u een groene ondergrond. Het gebruik van 

plastic bouw-/grond-/onderzeil of (eco)worteldoek onder de (voor)tent is daarom niet 

toegestaan. Gebruikt u hiervoor desgewenst speciale kampeermatten die speciaal voor 

dit doel zijn ontwikkeld en gras doorlatend zijn.  

• Onze camping is niet ingericht voor tandemassers en campers zwaarder dan 3.500 kg. 

Indien u een dergelijk kampeermiddel heeft, kunt u hier helaas niet mee bij ons 

verblijven. 
 

Aankomst 

U kunt bij ons aankomen tussen 13.00—18.00 uur. Indien dit niet haalbaar is kunt u hierover 

met ons afstemmen en zullen wij kijken of het voor ons mogelijk is hiervan af te wijken. 

 

Bij aankomst eerst melden en niet het kampeerterrein oprijden (er staat een paaltje dat dit 

voorkomt). Aanmelden kan via 06-15394416 (wij komen direct naar u toe) of bij het 

koffiehuis. Indien er niemand aanwezig is hangt daar een bel. 
 

Autovrij 

De camping is autovrij. Alleen op de dag van aankomst en de dag van vertrek mag het 

trekkende voertuig op het terrein. Voor boodschappen, bagage van andere voertuigen en het 

vervoeren van voortent e.d. (bij het inpakken de dag voor vertrek) zijn karren beschikbaar. 

 

Indien u bij ons verblijft met een camper gaan wij er van uit dat u deze niet gebruikt tijdens 

uw verblijf. Voor campers die vaker verplaatst dienen te worden dan alleen bij aankomst of 

vertrek, zijn de plekken 8 t/m 12, indien beschikbaar. Dit kunt u vooraf bij ons aangeven. 
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Stroomaansluiting 

 

• De plaatsen 1 t/m 17 hebben een 6A stroomaansluiting en 18 t/m 25 10A. Meldt u het 

ons direct wanneer de zekering uitgaat (zonder strikte of medische noodzaak niet tussen 

22:00 uur en 8:30 uur). Het is nooit toegestaan om zelfstandig de zekering weer aan 

(proberen) te zetten. 

• Alleen gebruik van elektrische apparatuur geschikt voor de stroomvoorziening op de 

camping is toegestaan. 

Gebruik van elektrische (voor)tent/caravanverwarming met groot vermogen is niet 

toegestaan. Dit geldt ook voor airconditioning. Het gebruik hiervan leidt tot hogere kosten 

dan waarop wij onze tarieven hebben gebaseerd. Gebruikt u bij voorkeur een gas- of 

oliekachel. 

 

Kampeerplaats 

• Het aanbrengen van hekwerk of andere afscheiding van de campingplekken is niet 

toegestaan. 

• Het opzetten van partytenten is niet toegestaan op het campingterrein. 

• Bomen, gras, struiken en planten mogen niet op eigen initiatief worden gesnoeid of 

gemaaid. Meldt u het ons wanneer u hinder o.i.d. ondervindt en wij helpen u waar dat 

kan. 

 

Bezoek 

 

Dagbezoek en logées zijn welkom op de camping. Deze bezoekers dienen vooraf te worden 

aangemeld. Bezoekers dienen zich te houden aan het kampeerregelement. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de gasten die dit bezoek ontvangen. Wij hebben het recht bezoek 

te weigeren (bv. bij een te groot aantal). 

 

Huisdieren 

• Honden en andere huisdieren zijn niet welkom op de camping. 

 

Overig 

 

• Na 22.00 uur dient het rustig te zijn op de camping. De speeltuin en skelters mogen na 

21.30 niet meer gebruikt worden. 

• Kinderen t/m 8 jaar mogen het sanitairgebouw alleen gebruiken onder begeleiding van 

een volwassene. 

• Gebruik van een gasbarbecue is toegestaan, ’s Zomers is het gebruik van een 

houtskoolbarbecue alleen toegestaan in overleg (in verband met brandgevaar). Open 

vuur is niet toegestaan. 

• Op het terrein staan een aantal picknicktafels voor algemeen gebruik door onze gasten. 

Deze tafels mogen niet verplaatst worden. 
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Camping dieren 

 

• De dieren op de camping mogen in het belang van hun gezondheid nooit gevoerd 

worden zonder toestemming van de campingeigenaar. 

• De dieren zijn tam maar kunnen onvoorspelbaar reageren bij angst, schrik of boosheid. 

• De dierenverblijven mogen betreden worden conform de aangegeven instructies bij het 

verblijf. Het bestreden door kinderen t/m 12 jaar is altijd onder begeleiding van een 

(jong)volwassene (vanaf 16 jaar). 

• Al het contact met de dieren, ook onder begeleiding van de campingeigenaar, is volledig 

op eigen risico. 
 

Afval 

 

• Bij aankomst ontvangt u van ons een zak voor plastic afval. Vanuit milieu- en financieel 

oogpunt verwachten wij van onze gasten dat zij het afval gescheiden (papier – glaswerk 

– plastic – klein chemisch afval – overig) en in afgesloten zakken inleveren. GFT-afval 

kan in de grote container.  

• Grof huisvuil (zoals defecte stoelen, jerrycans, grote verpakkingsmaterialen, brandbare 

stoffen /resten, lege gasflessen) dient u zelf af te voeren en kunnen wij niet accepteren. 

 

Onze tarieven zijn gebaseerd op bovenstaande punten. Als onderneming betalen wij hoge 

tarieven voor het afvoeren van het rest en groot afval. 

 

• Het is niet toegestaan om afvalwater (toilet, douche, afwaswater, afvoerslang van 

caravan, etc.) te lozen in de struiken of achterliggende greppels. 

• Chemisch toilet en vuilwatertank dienen uitsluitend in de chemisch toiletstort (bij de 

containers) te worden geleegd en gespoeld. Hiervoor kan de afvoer van de waterpunten 

niet gebruikt worden. 
 

 

 


