
 Huishoudelijk reglement Kampeerterrein Duinengordel Olé 
  

1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op iedereen die zich op het kampeerterrein bevindt.  

Niet naleven ervan kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben.   

 

2. Bij aankomst moeten de kampeerders zich laten inschrijven bij de verhuurder, die de plaatsen aanwijst, en 

hierbij zoveel mogelijk rekening zal houden met de wensen van de kampeerder. Er is een maximumcapaciteit 

van 200 personen op het terrein. 
 

a. Deelnemerslijst 
b. De huurder bezorgt bij aanvang van het verblijf de deelnemerslijst aan de verhuurder. Voor kinderen 

tot de leeftijd van 15 jaar volstaat de naam en voornaam, vanaf 16 jaar komt daar de 

geboorteplaats, de geboortedatum, de nationaliteit en het nummer van identiteitskaart bij. Voor 

Belgische deelnemers vanaf 16 jaar volstaat naam, voornaam en rijksregisternummer Het is niet  

toegestaan om meer personen te laten overnachten dan vooraf met de verhuurder afgesproken.  

 

3. Omwille van het behoud van het terrein is het bij nat weer of natte ondergrond niet toegestaan om met een 

voertuig over het kampeerterrein te rijden. De verhuurder is graag bereid om uw voertuig van de plaats te 

trekken indien u moeilijkheden/spoorvorming voorziet met uw eigen auto.   

 

4. Honden zijn welkom, maar blijven aan de lijn en worden buiten het kampeerterrein uitgelaten.  

 

5. Om veiligheidsredenen dienen de naastliggende, voorliggende wegen en poorten ten alle tijden vrij van obstakels te zijn. 

 

6. Afvoer van verbruikt water en chemische toiletten dient uitsluitend te geschieden op de daarvoor bestemde 

plaatsen, welke zich bevinden bij de toiletgebouwen.   

 

7. Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen stilte en rust niet verstoord worden.  

 

8. De kampeerders moeten de zedelijkheid, de welvoeglijkheid en de openbare rust in acht nemen.  

Extreem gedrag, waaronder racisme wordt niet getolereerd en kan verwijdering tot gevolg hebben.   

 

9. Tijdens de dag is het gemotoriseerde verkeer toegelaten tegen een maximum snelheid van 5 km/uur.   

 

10. Aansprakelijkheid.  

De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.  

 

11. Wapens, waaronder ook pijl en boog of katapult zijn strikt verboden.  

Kinderen mogen messen, noch lucifers dragen.  

Eveneens zijn nepwapens sprekend op een vuurwapen lijken streng verboden.  

 

12. Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige 

daad. De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:  

.  

13. Na opzegging dient de kampeerder ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein 

ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen de 2 werkdagen.  

Indien de kampeerder nalaat de plaats te ontruimen, is de verhuurder gerechtigd de plaats te ontruimen.  

De kampeerder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.  

 

14. Het kampeerterrein is privé-terrein en de verhuurder behoudt ten alle tijden het recht om gasten de toegang te ontzeggen.   



15. Het plaatsen van tenten, sjorconstructies en hudo’s gaat vaak gepaard met het graven van greppels en putten en wordt in 

overleg met de verhuurder uitgevoerd. 

 

16. Bij vertrek dient het kampeerterrein schoon te worden opgeleverd.  

 

17. Vuilnis dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakken of containers te worden gedeponeerd.  

Het kampeerterrein verwacht gescheiden inzameling.  

 

18. Op het kampeerterrein is een aangewezen plaats om een kampvuur te maken. Uitsluitend in overleg met de verhuurder 

mag het kampvuur worden aangemaakt. Op geen enkele andere plaats is het toegestaan om kampvuur te maken.  De 

verhuurder kan het kampvuur om veiligheidsredenen verbieden. (bijvoorbeeld in geval van langdurige droogte)  

 

19. Barbecueën op de kampeerplaats is toegestaan onder de volgende voorwaarden:  

a. De barbecue staat op een veilige afstand van de kampeermiddelen en brandbare materialen.  

b. De barbecue staat van de grond en is stabiel.  

c. Het vuur dient altijd in het bijzijn van een volwassene te worden beheerd.  

d. Het vuur dient geheel gedoofd te zijn bij het verlaten van de kampeerplaats of bij het slapengaan.  

e. In de buurt is een volle emmer water of blusdeken aanwezig.  

f. De verhuurder kan het barbecue om veiligheidsredenen verbieden. (bijvoorbeeld bij een 

ongeschikte barbecue of in geval van langdurige droogte)  

  

BRANDPREVENTIE:  

De kampeerder dient zich te houden aan de wettelijke brandweervoorschriften:  

   

IN GEVAL VAN EEN CALAMITEIT:  

1. Blijf rustig  

2. Breng jezelf en de mensen in veiligheid  

3. Indien van toepassing, onderbreek de energievoeding  

4. Waarschuw de nooddiensten (112 of 100) en de verhuurder van het kampeerterrein 

5. Bij brand, probeer de brand te blussen  

6. Verlaat het kampeerterrein en ga naar de verzamelplaats  

 

 

Voor ontvangst te Oudsbergen op ……/…/…….. 

  

 

Namens De kampeerders, 

 

 

Handtekening  

 

 

 

 

Namen 

 

 

 


