REGLEMENT KAMPEERTERREIN “DE BLAUWE HAAN” VOOR STACARAVANGASTEN
Hartelijk welkom op Kampeerterrein De Blauwe Haan. Wij hopen dat u hier met veel plezier zult verblijven en wij
verzoeken u onderstaande regels in acht te nemen.
Aanmelden: Logés dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie, laten zich inschrijven en betalen het
overnachtingstarief. (De camping heeft vanuit de Gemeente de verplichting een gastenregister bij te houden). Dag
bezoekers zijn gratis en mogen tot 23.00 uur op het terrein verblijven.

Onderverhuur is niet toegestaan.
Verkeer: Per standplaats is één auto toegestaan. U wordt verzocht deze op uw eigen standplaats neer te zetten. Auto’s en
motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden. Bromfietsen alleen met afgezette motor aan de hand meevoeren. Tussen
23.00 en 08.00 uur is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Overdag maximaal 2 x per dag met de auto het terrein op/af.
Wij willen het verkeer beperken om rust en veiligheid te waarborgen.
Bezoekers parkeren hun auto buiten de camping.
Elektronische slagboom: Deze slagboom is standaard gesloten en kan via toegangspasjes worden geopend. Een
toegangspasje kunt u verkrijgen bij de receptie. U betaalt hiervoor een borg van € 50,00. De slagboom zal niet
functioneren tussen 23.00 en 08.00 uur. Bij spoedgevallen kunt u bij het woonhuis aanbellen of telefonisch contact op
nemen: 0521-351269. Bent u hartpatiënt of heeft u klachten waarvan de campingeigenaar op de hoogte moet zijn, geef het
door.
Geluiden, lawaai beperken:
Het gebruik van radio’s maar ook smartphones, tablets met geluid is alleen toegestaan in uw caravan en mag op zodanige
sterkte dat dit buiten niet hoorbaar is. Ouders, beperk lawaaierig speelgoed.
Licht kluswerk. Heeft u een klein klusje, wat lawaai met zich meebrengt? Dit meldt u bij de campingeigenaar. Het is
toegestaan in de maanden april, september en oktober, met uitzondering van vakanties, zon- en feestdagen. Gaat het om
het bouwen van een veranda of schuurtje, zie 'Bouwen en verbouwen' op pagina 2.
Maaien: Op zon- en feestdagen mag er niet worden gemaaid. In de maanden juli en augustus mag er alleen gemaaid
worden op woensdag en zaterdag de hele dag en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.
Maakt u a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van geluidsarme apparaten.
Lichtoverlast:
Het is toegestaan maximaal 6 buiten lampjes te plaatsen op uw kampeerplaats. Deze mogen niet tot last zijn voor anderen.
(Bal)spelen e.d.: Er mag niet gevoetbald worden op de kampeerveldjes. Hiervoor kunt u terecht op het sportveld bij de
speeltuin. Andere spelen zijn wel toegestaan op de kampeerveldjes. Vraag of uw mede kampeerders er geen last van
hebben.
Waterpistolen zijn niet toegestaan in het peuterzwembadje. Gebruik van waterballonnen is niet toegestaan. Dieren eten het
op en worden er ziek van.
Kinderzwembadjes: (hieronder wordt verstaan een opblaasbadje waarvan de rand om en nabij de 30 cm is).
1. Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en
dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet toegestaan.
2. Het plaatsen van een kinderzwembadje op de kampeerplaats die door de recreant is gehuurd is toegestaan, mits daarbij
een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het badje begeeft. Het moet de recreant
duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt, verantwoordelijk
is voor al datgene dat er in het zwembadje in zijn/haar bijzijn dan wel afwezigheid gebeurt.
´s Avonds en ´s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te
verwijderen.
Zwembaden (opblaasbaar dan wel met een harde of flexibele wand) waarvan de rand hoger is dan 30 cm zijn verboden !
Vuilafvoer: Naast de ingang van de camping vindt u drie ondergrondse containers. De huisvuil container is alleen
bedoeld voor huisvuil in gesloten plastic zakken. Daarnaast staat er een glascontainer en een papier/karton container.
Batterijen kunt u kwijt in de schuur naast de container.
Oud ijzer kan worden ingeleverd. Wilt u dit melden bij de receptie.
Gras en snoeiafval (max. 2 cm. dik) gaan in de daarvoor geplaatste container. Het mag niet op of om het terrein gedumpt
worden. Dikker snoeiafval opslaan op de daarvoor aangewezen plaats.
Grof vuil dient u zelf af te voeren of in overleg met de campingeigenaar. Er wordt een vergoeding in rekening gebracht.
z.o.z.

Toiletgebouw: Wilt u ons helpen de toiletgebouwen zo netjes mogelijk te houden en er op toe te zien dat uw kinderen ze
niet als speelplaats gebruiken? Aan de buitenzijde naast de wasserette is speciaal voor kinderen een wc. Kinderen t/m 6
jaar alleen onder begeleiding van ouders.
Maak tijdens het hoogseizoen geen gebruik van een gezinsdouche als u alleen bent.
Toiletemmers, en chemische toiletten ledigen bij het toiletgebouw in de daarvoor bestemde ruimte.
Huisdieren: Zijn welkom op de camping indien ze zijn aangelijnd en buiten de camping uitgelaten worden. Ruim altijd
hondenpoep op.
Water, elektra en gas: U beschikt over 16 ampère stroom. Dit is 3680 Watt.
Per kampeermiddel mogen max. 2 gasflessen aanwezig zijn. U kunt uw gasfles omruilen tijdens opening van de receptie.
Gebruik van LPG- en olietank is niet toegestaan. Wees zuinig met energie.
Bouwen en verbouwen:
Toegestaan zijn een schuurtje en veranda. Gaat u bouwen of verbouwen dan dient u toestemming te vragen bij de
beheerder en een tekening te overleggen. De bouwsels behoren aan de volgende voorwaarden te voldoen:
De maat van een schuurtje is max. 6 m2 en 2.20 meter hoog. De veranda is maximaal de helft van de lengte van de
caravan en 2,5 m. diep inclusief dakgoot. Houten schermen en hekken, prieeltjes, enz. zijn niet toegestaan te plaatsen.
T.V. antennes en schotels plaatsen in overleg met de beheerder.
Verwijderen en verplaatsen van stacaravans: Dit inclusief alle bijbehorende werkzaamheden zijn niet toegestaan van
eind april tot begin oktober en tijdens vakanties, zon- en feestdagen. Het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan in
juli en augustus en vakanties, zon- en feestdagen. In beide genoemde gevallen wordt overlegt met de campingeigenaar.
Aan en verkoop van stacaravan:
Vóór aan- en/of verkoop contact opnemen met campingeigenaar.
Bij beëindiging van de overeenkomst dient u alle aan- en bij bouwsels te verwijderen, die niet aan de voorschriften
voldoen. Voor de feitelijke overdracht dient de contractant zijn/haar (financiële) verplichtingen naar de campingeigenaar
te hebben voldaan. Indien de stacaravan verwijderd wordt moet de plek schoon en leeg opgeleverd worden.
Aankoop van stacaravan van buiten de camping: de stacaravan mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
Verkoop van uw stacaravan ouder dan 15 maar jonger dan 20 jaar: mag worden doorverkocht en nog 5 jaar blijven
staan. Heeft u deze 5 jaar regeling, dan mag u de caravan niet wéér doorverkopen. U draagt bij vertrek zorg voor de
verwijdering van de caravan.
Verkoop van uw stacaravan jonger dan 15 jaar: mag na overleg met campingeigenaar worden doorverkocht.
Bij niet aantoonbare leeftijd beoordeelt de campingeigenaar in welke leeftijdscategorie de stacaravan valt en of er mag
worden doorverkocht of niet.
Beplanting:
Indien u struiken of bomen wilt planten, snoeien dient u dit eerst met de beheerder te overleggen. Zie toegevoegde
formulier met de lijst ´toegestane inheemse beplanting´. Ook geen rijen van één zelfde soort. Gevarieerde planten met
minstens 3 soorten per rijtje.
Van oktober tot mei kunt u snoeien, i.v.m. de verwerking van het snoeiafval. Planten gaat het beste in november.
Wilt u voor het graven in de grond toestemming vragen aan de beheerder i.v.m. ondergrondse leidingen en kabels.
Gif niet gebruiken: Gebruik van bestrijdingsmiddelen voor o.a. 'bestrijden' van onkruid ed, is niet toegestaan op de
camping.
Gas/elektra keuring: U dient van uw stacaravan een geldig keuringsrapport (afgegeven door bevoegde instantie) te
overleggen op de receptie. Wij moeten hiervan een kopie in onze administratie bewaren. Om de 5 jaar verwachten wij van
u een nieuw keuringsrapport.
Brandveiligheid:
Kampvuren en vuurkorven zijn niet toegestaan. Barbecueën is toegestaan op een daarvoor bestemde barbecue, dus niet in
het gras.
Klachten:
Hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunnen er bij u toch
klachten ontstaan. Wij vragen u om ons een kans te geven deze klachten te verhelpen. Worden uw klachten naar uw
mening niet afdoende verholpen dan kunt u, omdat u op een RECRON-camping staat, uw klachten voorleggen aan de
Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie de RECRON-voorwaarden.

Lijst van inheemse boom- en struiksoorten in Drenthe
Nederlandse naam
Gewone Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Gewone es
Gewone kardinaalshoed
Gewone vuilboom
Hondsroos
Gewone vlier
Gewone lijsterbes
Gelderse roos
Krentenboom
Zachte berk
Witte paardekastanje
Grauwe (zwarte) els
Scherpe of groene hulst
Grauwe abeel
Ratelpopulier
Slee of zwarte doorn
Wegendoorn
Geoorde wilg
Brem

Latijnse naam
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fraxinus exelsior
Euonymus europaea
Frangula
Rosa canina
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus
Amelanchier laevis villosa
Betula pubescens
Hippocastanum
Alnus glutinosa
Ilex aquifolium
Canescens
Tremula
Spinosa
Rhamnus cathartica
Aunta
Cytisus scoparius

struik/boom
struik
struik
boom
struik
struik/boom
struik
struik
struik/boom
struik
struik
boom
boom
boom
struik
boom
boom
struik
struik
boom
struik

Voor u gaat planten, eerst contact opnemen met de campingeigenaar.
Aandachtspunten:
•
•
•
•

Gevarieerd aanplanten.
Denk om de grenslijn
Snoei verstandig
Centraal op uw plaats, dus niet aan de randen kunt u ook andere soorten planten maar svp niet te veel
groenblijvers.
(wel hulst maar denk goed bij aankoop dat u de natuurlijke hulst koopt en niet de gekweekte)

Heeft u vragen? Of wilt u graag zien hoe de soorten uit de lijst eruit zien? Komt u even op kantoor en wij
helpen u graag.

