
   
 

 

Campingregels 

Welkom op onze Camping de Boskreek. Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft. Om het aangenaam 
voor iedereen te maken, hebben we een aantal regels opgesteld. 

 Bij aankomst meldt u zich op de receptie. Tijdens inschrijven ontvangt u alle informatie over 
uw verblijf. 

 Aankomst graag na 14.00 uur en vertrektijd op dag van vertrek is 11:00 uur. Indien U langer 
wilt blijven, kunt U indien beschikbaar een dagverblijf bijboeken. 

 Onze camping is autovrij, dat wil zeggen dat nadat u de caravan op zijn plek heb gezet, u de 
auto op de parking plaatst. 

 Campers/busjes zijn van harte welkom, mits zij op de plaats blijven staan. Er zijn 2 verharde 
plaatsen aanwezig, speciaal voor campers, die wel verplaatst mogen worden. 

 Bij 1 kampeermiddel (caravan/camper) is het toegestaan om 1 klein tentje (max 6 m2) te 
plaatsen. 

 Het verhuren van de plaats aan derden is niet toegestaan. 
 Bezoekers zijn welkom, maar moeten wel vooraf gemeld worden. 
 Wij hebben 2 scooters beschikbaar voor de verhuur. Deze kunt U voor een halve of een hele 

dag boeken. U dient in bezit te zijn van een bromfietsrijbewijs en een helm te dragen. 
 De kampeerder staat in en is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de caravan, incl. 

gas- en waterleiding en elektriciteitskabel. 
 Als u wilt barbecueën is dat geen probleem, mits het op veilige wijze gebeurt en andere 

mede recreanten geen overlast bezorgt (barbecue mag grasmat niet beschadigen). Houd 
altijd een brandblusser of een emmer water bij de hand. Het is verboden om open vuur te 
maken, zoals een kampvuur. Ook vuurkorven en vuurpotten zijn verboden i.v.m. 
brandgevaar en beschadigingen van het gras. In verband met brandgevaar adviseren wij bij 
uw caravan of tent een goedgekeurde brandblusser van minimaal 2 kg te hebben.  

 Gasflessen waarvan de geldigheidsduur van 10 jaar is verstreken, mogen ingevolge de 
milieuwetgeving niet op het terrein aanwezig zijn. 

 Om grasmat in optimale conditie te houden, is het niet toegestaan om zeilen, anti-
worteldoek, plastic en dergelijke in de voortent en onder de luifels te leggen. Maak gebruik 
van luchtdoorlatend grondzeil, zodat de gast na U ook een grasmat heeft. 

 Er zijn 9 plaatsen verhard met schelpen waar worteldoek, zeil en dergelijke wel is toegestaan. 
 Camping de Boskreek is gelegen naast een kreek. Deze kreek heeft een mooi uitzicht, maar is 

niet toegankelijk voor recreatie. Respecteer de natuur, de rust en de eigendommen van onze 
buren. 

 De camping is onderdeel van ons bedrijf. Dat houdt in dat er agrarische activiteiten naast het 
campingterrein plaatvinden (er kunnen tractoren rijden met bijbehorend geluid). Het bedrijf 
is fysiek van de camping gescheiden. Het is verboden om het bedrijf te betreden zonder 
toestemming van de eigenaren. 

 Op de camping is gratis Wifi beschikbaar. Om internet voor alle gasten beschikbaar te 
hebben, is streamen verboden. 



   
 

 

 Het is verboden te spelen, te roken en zich langer dan noodzakelijk op te houden in de 
douche- en toiletruimten. Laat deze ruimten weer achter zoals u ze zelf weer wenst aan te 
treffen. Uw chemisch toilet/toilet emmer kan geleegd worden in het sanitair gebouw achter 
de receptie. Gooi geen maandverband, tampons of schoonmaakdoekjes in de stortplaats of 
toilet. 

 Huishoudelijk afval kunt U in deugdelijke en gesloten huisvuilniszakken aanbieden in de 
daartoe bestemde container aan het begin van de parking. Papier behoort in de 
papiercontainer en glas in de glascontainer. Groot afval (ook gebruikte metalen barbecue) 
dient u zelf af te voeren. 

 Het afvalwater van onze camping wordt gezuiverd en hergebruikt als irrigatiewater in onze 
naastgelegen boomgaard. Om deze reden mogen alleen biologisch afbreekbare stoffen 
gebruikt worden. 

 Op het campingterrein zijn alpaca’s en kippen aanwezig (in de wei). Honden dienen daarom 
altijd aangelijnd te zijn (geen hekwerkjes/afzettingen voor honden). Zorg ervoor dat ze geen 
overlast voor andere kampeerders veroorzaken. Daarnaast dienen ze buiten het 
campingterrein/ons bedrijf te worden uitgelaten. Ruim de behoefte van uw hond op, ook 
buiten het terrein. Agressieve honden zijn niet welkom. 

 Tussen 22 en 7 uur moet het stil zijn op de camping. 
 Wij zullen af en toe foto’s maken ter promotie van onze camping. Wilt U niet herkenbaar in 

beeld, meldt dit dan even. 
 Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze camping bevindende 

goederen in eigendom van de campinggasten, of van mens of dier bij ons verblijvend zijn wij 
niet aansprakelijk 

 Personen die de regels na waarschuwing blijven overtreden kunnen per direct verwijderd 
worden zonder enige vorm van restitutie. 

 Annuleren van uw vakantie is al vervelend genoeg. Zorg er daarom voor dat u een 
annuleringsverzekering heeft afgesloten. Bij annulering hanteren wij de Recron voorwaarden 
toeristische plaatsen. Bij annulering betaalt u een vergoeding aan Camping de Boskreek. 

Voor seizoen plaatsen geldt: 

 Een luifel mag alleen opgebouwd worden bij aanwezigheid, zodat wij tussentijds het gras 
kunnen maaien. Dit geldt ook voor een extra tentje. 

 We houden het gras graag groen. Leg daarom buitenom uw caravan en voortent niets op het 
gras. Wat wij kunnen maaien met de grasmaaier op uw plaats doen wij voor u. Maar waar wij 
niet bij kunnen met zitgrasmaaier dient u zelf bij te houden. Houd dus zelf het gras rondom 
uw caravan en voortent kort. 

 Wij meten uw stroomverbruik. Een aantal kWh is zoals vermeld inclusief in uw arrangement. 
Gebruikt u meer dan betaalt u per kWh € 0,80 bij. Tip: voorkom een hoog stroomverbruik 
door de gaskachel in uw caravan te gebruiken in plaats van een elektrische kachel. 
Elektrische verwarming en dekens zijn namelijk stroomvreters. Laat uw gaskachel ieder jaar 
controleren door een erkend installateur 

Wij hanteren de algemene voorwaarden van HISWA-RECRON 


