
REGELS OP KAMPEERTERREIN DE BLAUWE HAAN  

 

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:  
Iedereen dient zich bij aankomst te melden op de receptie, ook dagbezoekers en logees. Dag bezoek is gratis. De gasten mogen tot 

23.00 uur op het terrein verblijven. Logees behoren zich vooraf te laten inschrijven en het overnachtingtarief te betalen. De plaatsen 

op de kampeerveldjes worden aangegeven doormiddel van paaltjes. U dient uw kampeermiddel en auto tussen de paaltjes te plaatsen.  

 
Elektronische slagboom (ingang 2): Deze slagboom is standaard gesloten en kan via toegangspasjes worden geopend. Een 

toegangspasje kunt u verkrijgen bij de receptie. U betaalt hiervoor een borg. Tussen 23.00 – 08.00 uur is de slagboom gesloten. 

 

Verkeer: 
Per standplaats is één auto toegestaan. U wordt verzocht deze op uw eigen standplaats neer te zetten. Dus niet, ook al is het rustig op 

een lege plek neerzetten. Deze kan altijd besproken zijn. Staat u op een autovrij veldje, dan dient uw auto buiten de camping 

geparkeerd te worden. 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 om rust en veiligheid te waarborgen. Bezoekers parkeren hun auto buiten de camping. 

 

(Geluids)overlast:  

23.00 uur: Campingrust, 22.00 uur sluit de speeltuin. 

Het gebruik van radio’s e.d. is alleen toegestaan in tent of caravan, mits op tentsterkte.  

Maakt u a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van geluidsarme apparaten. Ouders, laat lawaaierig speelgoed s.v.p. thuis.  

Satelliet schotels plaatsen op uw eigen plek. Vertrekt uw dag bezoek? S.v.p. niet toeteren. 

 

(Bal)spelen e.d.:  
Er mag niet gevoetbald worden op de kampeerveldjes. In de speeltuin is een sportveldje waar gevoetbald mag worden. Andere spelen 

zijn wel toegestaan op de kampeerveldjes als uw medekampeerders er geen last van hebben.  

Waterpistolen niet toegestaan in het zwembadje. 

 

Vuilafvoer: 
Naast de ingang van de camping vindt u drie ondergrondse containers, voor huisvuil in gesloten plastic zakken, voor papier/karton en 

voor glas. Batterijen kunt u kwijt in de schuur naast de container. Oud ijzer kan bij ons worden ingeleverd. Wilt u dit even melden bij 

de beheerder.  

Grof vuil, b.v. een kapotte tent, kunt U niet inleveren. U dient dit mee naar huis te nemen.  

 

Toiletgebouw: 
Gebruik van water is vrij. Wilt u ons helpen de toiletgebouwen zo netjes mogelijk te houden en er op toe zien dat uw kinderen ze niet 

als speelplaats gebruiken? Ouders van kinderen onder de 5 jaar begeleiden hun kinderen naar de wc. Voor de kinderen, die spelen in 

de buitenspeeltuin is er ook een aparte toilet naast de wasserette. Attendeer uw kinderen hierop. 

 

Huisdieren: 
Huisdieren zijn welkom op de camping indien ze zijn aangelijnd. Houdt er toezicht op dat uw hond geen behoeften doet op de 

camping. Buiten de camping kan uw hond uitgelaten worden. Om de camping heen is een losloop gebied. 

 

Water, elektra en gas: 

Voor het stroomgebruik beschikt u over een aansluiting van 6 of 10 ampère. Dit is respectievelijk 1320 en 2200 watt. 

Per kampeermiddel mogen max. 2 gasflessen aanwezig zijn. Water is duurzaam, wees er zuinig mee. 

De watertappunten op het terrein zijn bedoeld om water te tappen en afwas water te ledigen. Geen (semi) vaste aansluiting vanaf het 

watertappunt naar caravan. Dit in verband met de wettelijke voorschriften in het kader van de legionella problematiek.  

Toiletemmers, en chemische toiletten ledigen bij het toiletgebouw in de daarvoor bestemde ruimte.  

 

Brandveiligheid: 
Kampvuren zijn niet toegestaan. Vuurkorven zijn NIET toegestaan. Barbecuen is toegestaan maar geen eigen barbecue bouwen in het 

gras. Bij extreme droogte kan het door de gemeente verboden worden. Zet het vuur niet te dicht bij uw tent of caravan en doof het 

vuur vóór 23.00 uur.  

 

Klachten: 
Alhoewel 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. 


