
Huisreglement 

Kampeerterrein De Roest 
 

Om het verblijf voor iedereen aangenaam te maken 

hebben we enkele huisregels opgesteld:  

 
• Het is ten strengste verboden om bij de paarden, koeien en of 

geiten/kippen in de wei te komen als ook te voederen. 

Mochten er toch ballen of dergelijke in de wei belanden, 

worden deze door ons eruit gehaald. Dit voor jullie eigen 

veiligheid ( bijten of trappen) als voor de veiligheid van onze 

dieren ( vluchten) 

 

• Ons kampeerterrein is groot genoeg daarom vragen we om niet 

over de omheining te klimmen en de velden waar gewassen 

worden geteeld te betreden. En daar hoort mais ook bij! 

 

• De geplastificeerde hooibalen zijn geen speelterrein en mogen, 

hoe aanlokkelijk dan ook, niet beklommen worden. 

 

• Onze gebouwen vallen buiten het kampgebeuren en mogen 

dan ook niet betreden worden 

 

Mochten we merken dat op één of meerdere van bovenstaande 

punten inbreuk wordt gepleegd, leggen we daar een boete van 50 € 

op 

 

 

• Gelieve de muziekboxen richting de speelweide te richten. Dit 

zorgt immers voor minder overlast bij onze buren. 

 

• Het kampvuur wordt gemaakt op de aangegeven plaats. Na 

afloop moet het vuur volledig gedoofd zijn, dit voor 

brandveiligheid. Gelieve geen afval op te stoken, denk aan het 



milieu. Bij het eindigen van het kamp gelieve de assen in de 

stookplaats / vuurschaal op te ruimen. 

 

• Gelieve na 23.00 u het geluid van stembanden en muziek te 

minimaliseren, niet iedereen heeft vakantie. 

 

• Graag onze oprit vrijhouden! Auto’s parkeren en fietsen stallen 

kan op het kampeerterrein. 

 

• Gelieve het kampeerterrein voor vertrek te controleren op afval 

zodat deze ook netjes is voor de volgende groep. 

 

• Bij vertrek gelieve te zorgen dat alle piketten uit de grond zijn 

weer goed bij ligt en er geen ongevallen kunnen gebeuren bij 

een volgende groep. 

 

• Wat te doen met afval: 

*Plastiek, brik en blikjes mogen in de PMD-zakken 

   Aan te kopen voor 4 € per rol of 0.15 € per zak 

*Papier en karton mag in een doos of worden 

   Samengebonden 

*Overig restafval in vuilniszakken kan hier blijven 

   Voor een bijdrage van 1.50 € per zak 

*Restafval en PMD kan achtergelaten worden op 

   de door ons aangegeven plaatsen 

 

Voor vragen of andere zaken tijdens jullie verblijf; klop even aan de 

voordeur. We zijn ook altijd telefonisch bereikbaar op: 

+32.471.325.559 (Josan) 

+31.643.203.526 (Marcel) 

 

 

 

 

 


