Gedragsregels
Hierna treft u enkele regels aan zoals deze gelden op Recreatiepark TerSpegelt.
Deze regels zijn bedoeld om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn.
Aanmelden
Bij aankomst op de camping dient u zich te melden op
de receptie. Ook uw bezoek en eventuele logees dienen
zich te melden.
Aankomst en vertrek: Huuraccommodaties
1.De huurder kan het gehuurde op de afgesproken dag
van aankomst betrekken. Op de vertrekdag dient de
huurder het gehuurde veegschoon op te leveren en het
vuilnis achter te laten in de milieustraat.
2. De juiste aankomst- en vertrektijden staan op uw
bevestiging vermeld.
3. Het is niet toegestaan om een extra bijzettentje te
plaatsen bij onze huuraccommodaties.
Aankomst en vertrek: Kampeerplaatsen
1. De kampeerder kan de gehuurde plaats op de
afgesproken dag van aankomst betrekken. De juiste
aankomst- en vertrektijden staan vermeld op uw
bevestiging vermeld.
2. Bij vertrek van de plaats dient u deze schoon achter te
laten en de vuilniszak in de groene perscontainer in de
milieustraat te deponeren.
3. Indien u besluit om vroegtijdig te vertrekken wegens
bijv. weersomstandigheden kunnen wij u geen geld
teruggeven.
4. Wij vragen u om bij (vroegtijdig) vertrek, uit te
checken bij de receptie.

4. Ter voorkoming van beschadigingen aan kabels en
leidingen in de grond is het verboden om sleuven of
gaten te graven op uw plaats. Het gebruik van bomen en
struiken als steunpunt voor waslijnen en antennes is niet
toegestaan. Laat afvalwater niet zomaar op de grond of in
de beplanting lopen. Zet er een emmertje onder.
5. Het plaatsen van zgn. Partytenten is slechts bij
uitzondering mogelijk. Het gebruik van zo’n voorziening
als vervanging van een luifel of voortent is toegestaan als
deze echter geen overlast (bijv. belemmering uitzicht)
veroorzaakt. De maximale grootte van een partytent mag
3 meter bij 3 meter zijn en niet hoger dan het
kampeermiddel.
6. Bijzettentjes hebben een punt- of koepelmodel en
hebben geen groter grondoppervlak dan 4m².
7. Onder de luifels zijn geen worteldoeken toegestaan,
uitsluitend doorlatende tenttegels of groeidoeken. Dit
om de grasmat zoveel mogelijk in tact te laten.

Rust en gebruik slagboom
Onze gasten zijn gesteld op rust vandaar dat wij uw
extra aandacht vragen voor de navolgende
onderwerpen.
1. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur heerst er nachtrust op het
terrein. Het is dan verboden om muziek te draaien of lawaai
te maken op het terrein. Tussen bovenstaande tijden is
onaangemeld bezoek niet toegestaan.
2. Maak bij het verlaten van kantine, disco, of burenbezoek
’s nachts geen lawaai, zodat de nachtrust niet wordt
Plaatsen van het kampeermiddel
verstoord. Samenscholingen van jeugd, na het sluiten van
1. Op de basisplaatsen zijn vanwege de afmeting van de de discotheek veroorzaakt veel geluidsoverlast. Het is
plaats geen tandem-assers toegestaan. De lengte van het daarom niet toegestaan om zich na 01.00 uur met groepjes
kampeermiddel mag maximaal 6 meter zijn (incl. dissel). op het terrein te bevinden. Bij overtreding zal streng
2. Elke plaats op de camping is door middel van
worden opgetreden.
genummerde paaltjes aangegeven. Uw plaats bevindt
3. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur werkt de slagboom niet. Het
zich tussen twee van deze paaltjes. Op deze paaltjes staat is in deze tijd ook niet toegestaan om met de auto over het
uw plaatsnummer met een pijltje aangegeven zodat u
terrein te rijden. Wanneer u eerder van het terrein af moet,
precies kunt zien waar uw plaats is.
dan kunt u eerder op de avond uw auto parkeren op de
3. Plaats uw kampeermiddel met de achterzijde tegen de parkeerplaats achter de midgetgolfbaan.
beplanting of zoals aangegeven is. Plaats uw
4. Gezellig voor de tent zitten is natuurlijk erg plezierig.
kampeermiddel zover mogelijk naar achter.
Bedenk daarbij echter wel dat geluid ’s avonds ook verder
Denk bij het plaatsen van uw kampeermiddel aan de
weg te horen is. Daardoor bestaat er kans op overlast voor
oppervlakte van uw plaats. Laat geen scheerlijnen,
andere gasten. M.a.w.: doe wat rustig.
windschermen of bijzettentjes uitkomen op de plaats van
uw buren.

Huisdieren
Op de camping zijn huisdieren niet toegestaan.
TerSpegelt behoud zich het recht om in het voor- en
naseizoen uitzonderingen te maken op incidentele
basis. Wij zullen proberen de overlast hierdoor tot een
minimum te beperken.
Toegangspasjes voor campinggasten
Jeugd in de leeftijd van 13 tot 23 jaar zonder begeleiding
van de ouders wordt niet toegelaten op het terrein.
Voor alle personen vanaf 2 jaar wordt een pasje gemaakt
dat toegang geeft tot de camping, het zwembad en evt.
de disco. Houdt u er rekening mee dat dit pasje geen
geldig legitimatiebewijs is bij verkoop van alcohol. U
dient te allen tijde uw legitimatiebewijs te kunnen tonen
in de horecagelegenheden.
Dit pasje moet voor jeugd tussen 10-23 jaar voorzien
zijn van een recente foto. Bij wangedrag of doorgeven
van dit pasje aan derden kan dit tijdelijk of permanent
worden ingetrokken. De boete bij verlies van dit pasje
bedraagt € 4,00. Deze boete geldt ook als het pasje
kapot gaat door er onvoorzichtig mee om te gaan.
Ditzelfde geldt voor het slagboompasje.
Bezoekers
1. Bezoekers hebben toegang tot het terrein vanaf 9.00
uur tot 23.00 uur. Zij dienen hiervoor een vergoeding
te betalen (zie prijslijst aan de ingang bij de receptie).
2. Als huurder van de plaats bent u verantwoordelijk
voor het gedrag van uw bezoek, ook zij dienen zich te
houden aan de voor u liggende gedragsregels. In geval
van ernstige overtreding van deze regels kan de
bezoeker, en u als verantwoordelijke, de onmiddellijke
toegang tot het terrein worden ontzegd.
3. Indien er een portier aanwezig is kunnen bezoekers
zich melden bij de portier, anders bij de receptie.
4. Bezoekers kunnen in het hoogseizoen in principe
geen gebruik maken van ons binnenzwembad, ook niet
tegen betaling. Indien de drukte in het zwembad dit
toelaat kan buiten het hoogseizoen tegen betaling
gebruik gemaakt worden van het binnenzwembad.

Logees
1. Logees dienen door de volwassen huurder van de
plaats aangemeld te worden op de receptie en het
geldende tarief bij aankomst te betalen. Ook voor
logees geldt dat zij een recente pasfoto bij zich dienen
te hebben (alleen voor jeugd tussen de 10-23 jaar) om
de toegangspas van de camping de vereiste geldigheid
te geven voor de disco.
2. Ook voor logees gelden dezelfde regels ten aanzien
van de verantwoordelijkheid die u als huurder van de
plaats draagt als bij bezoekers.
3. Het is niet toegestaan met meer dan 6 personen op
één kampeerplaats te overnachten. In gezinsverband
zijn er in overleg met de receptie uitzonderingen
mogelijk.
Aansprakelijkheid
U verblijft op Recreatiepark TerSpegelt voor eigen risico.
Zowel voor diefstal, beschadigingen en voor ongevallen
achten wij ons niet aansprakelijk. (art. 13 RECRON
standaard voorwaarden).
Slotbepaling
1. Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde
opgevolgd te worden.
2. De bedrijfsleiding is te allen tijde gerechtigd
onbevoegden de toegang tot het terrein te weigeren, en
personen die zich misdragen de toegang te ontzeggen.
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt
beslist door de bedrijfsleiding.
Als iedereen zich aan deze regels houdt, hebben al onze
gasten een heerlijke vakantie op TerSpegelt. En dat wensen
directie en medewerkers u van harte toe!

