Reglement Camping Geelenhoof 2022
Welkom op Camping Geelenhoof. Fijn dat u er bent! Met veel mensen bijeen, is het belangrijk dat we
regels met elkaar afspreken. Zo kunnen we het met elkaar en voor iedereen zo prettig mogelijk
maken en kan iedereen genieten van alles wat Camping Geelenhoof te bieden heeft.
1. Bij aankomst melden bij de receptie. Dit geldt ook voor bezoekers. Neem kennis van de geldende
tarieven/voorwaarden. Vertrektijd kampeerplaatsen voor 11.00 uur. Laat vertrek buiten het
hoogseizoen in overleg mogelijk tegen bijbetaling. Vertrek accommodaties (vakantiewoningen,
chalets, tentlodge, blokhutten en safaritenten) voor 10.00 uur.
2. Per kampeerplaats maximaal één auto op het terrein achter de slagboom. U kunt alléén laden en
lossen op het kampeerterrein of bij de accommodaties, daarna dient u de auto te parkeren op een
van de aangegeven parkeerplaatsen. Parkeren uitsluitend tussen de belijning. Het is verboden de
auto op het terrein te wassen of reparaties uit te voeren.
Tweede auto alleen in overleg en tegen betaling mogelijk.
Bezoekers parkeren bij de bordjes “P-bezoekers” voor de slagboom.
3. Indien bezoekers van gasten blijven overnachten dient dit gemeld te worden bij de receptie.
Wanneer u logees ontvangt moeten deze personen geregistreerd worden en de bijbehorende
overnachtingsvergoeding betalen.
4. Jongeren tot 21 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene. Jongeren in
groepsverband, ongeacht welke leeftijd, kunnen worden geweigerd.
5. Verhuur van de kampeerplaats, seizoenplaats of accommodatie door de recreant is niet
toegestaan.
6. U ontvangt één slagboomkaart per plaats. Deze is persoonlijk en kan niet worden doorgegeven.
Voor vertrek dient u de slagboomkaart persoonlijk in te leveren bij de receptie. Bij verlies of
beschadiging van de slagboomkaart worden de kosten van een nieuwe kaart á 25 euro aan de gast
doorberekend.
7. Op de weg over de camping en over het erf hebben voetgangers altijd voorrang, daarna fietsers en
als laatste auto’s. Er mag alleen stapvoets (maximaal 5 km/h) worden gereden. Houdt u rekening met
spelende kinderen. Op de camping geldt de wegenverkeerswet.
8. Het is niet toegestaan om op de camping te rijden met voertuigen aangedreven door een motor,
hetzij op brandstof of elektrisch. Wel toegestaan zijn scootmobielen en fietsen met elektrische
trapondersteuning. Ook hiervoor geldt dat u stapvoets dient te rijden.
9. Eén hond (geen waakhond of hond die qua bouw en uiterlijk lijkt op een Staffordshire terriër,
pitbull, boerboel, mastiff of tosa) per plaats is na toestemming van de campingeigenaar toegestaan,
mits deze is aangelijnd en andere gasten geen overlast bezorgt. Uitlaten kan uitsluitend op het
uitlaatterrein of buiten de camping. Hondenpoep dient ten allen tijde en overal opgeruimd te
worden. Zakjes kunt u deponeren in de minicontainer op het uitlaatterrein. Honden van bezoekers
zijn niet toegestaan.

10. Op de kampeerplaats mag één hoofdkampeermiddel neergezet worden.
11. Mindervaliden kunnen gebruik maken van de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen nabij het
sanitairgebouw. Parkeren alleen toegestaan met pas van Geelenhoof (op te halen bij de receptie).
Voertuigen zonder pas kunnen worden verwijderd.
12. De mindervalide voorzieningen (douches en toilet) dienen uitsluitend te worden gebruikt door de
mindervalide. Voor toegang tot deze voorzieningen ontvangt de mindervalide een sleutel. Overige
gasten/familieleden dienen gebruik te maken van het reguliere sanitair. Bij misbruik zal de sleutel
worden ingevorderd.
13. Het is niet toegestaan een plastic of ander volledig dicht grondzeil onder de (voor)tent te leggen.
Kosten van herstel van de kampeerplaats kunnen in rekening worden gebracht. Een gaatjestapijt of
ander tapijt dat de grasmat niet beschadigt is toegestaan. Bij twijfel vooraf informeren bij de
campingeigenaar. Geen dichte luifel aan de voortent.
14. De paden tussen de caravans, campers en/of tenten op het terrein 5 meter vrij houden voor de
brandveiligheid. Caravans en campers dienen in de lengterichting van het veld te worden geplaatst.
15. Het is niet toegestaan objecten te plaatsen buiten de door u gehuurde plaats.
16. Het is niet toegestaan zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op te houden in het
sanitairgebouw. Gelieve bij kinderen onder de 7 jaar begeleiding mee naar het sanitairgebouw.
Laat het sanitairgebouw schoon achter. Toiletemmers mogen alleen geleegd worden bij het
chemisch toilet.
Geen vochtige doekjes en verbandmiddelen door het toilet spoelen!
17. Restafval dient u in de minicontainer (kliko) te deponeren. Indien de minicontainer vol is, meldt u
dit bij de receptie. Tegenover het toiletgebouw staan containers voor glas, papier, PMD en gras- en
tuinafval.
18. Wees zorgvuldig met water. Het aansluiten van tuinslangen en/of waterspeelsystemen op de
watertappunten is niet toegestaan. Houdt u er rekening mee dat de bodem niet mag worden
verontreinigd omdat de camping zich bevindt in een grondwaterbeschermingsgebied. Afwassen kunt
u in de daarvoor bestemde afwasruimte achter het sanitairgebouw.
19. Bij vertrek moet de kampeerplaats/accommodatie schoon worden achtergelaten. De
minicontainer kunt u op de plaats laten staan. Geen grof vuil of zakken naast de minicontainer
achterlaten. Afvoerkosten van losliggend afval zullen worden verrekend.
20. Open vuur is, uit oogpunt van brandpreventie, verboden. Barbecueën mag alleen op gas of
elektra. Barbecueën op kolen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de
campingeigenaar.

21. Een brandblusser is aanwezig bij het toiletgebouw en in de accommodaties. Alleen gebruiken in
geval van nood. AED is aanwezig in de receptie.
22. Wij vragen iedereen de rust op de camping te respecteren. Zorg dat het geluidsvolume van
radio’s e.d. op een laag niveau blijft. Na 22.00 uur geldt er avondrust op het terrein.
23. De slagboom EN poort vooraan het terrein zijn gesloten van 23.00 uur tot 7.00 uur. Mocht u
tussen 23.00 uur en 7.00 uur het terrein willen betreden of verlaten, meld dit vooraf bij de receptie
om te voorkomen dat u voor een gesloten slagboom en poort staat en het terrein niet op of af kunt.
24. Openingstijden en toezicht
Receptie: 9.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 18.00 uur
in het hoogseizoen tevens 19.00 uur tot 20.00 uur
Buitenspeeltuinen: 9.00 uur tot 21.00 uur
Binnenspeeltuin: 9.30 uur tot 21.00 uur
Visvijver en activiteitenterrein: 7.00 uur tot 22.00 uur
Kinderen onder de 12 jaar dienen in de speeltuinen, rond de visvijver en op het activiteitenterrein
vergezeld te worden door een volwassene.
Het bos achter de visvijver is verboden voor gasten. De dieren genieten hier graag van hun rust.
25. De visvijver is alleen toegankelijk voor gasten van de camping. De vissen zijn niet voor
consumptie.
26. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, behalve op de kampeerplaats, in de
accommodaties en in de horecagelegenheden. Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen
van drugs is niet toegestaan.
27. Wanneer een medewerker u aanspreekt op uw gedrag, dan zult u deze aanwijzingen direct
moeten opvolgen. Dit geldt ook in geval van het opvolgen van instructies (ontruiming) van BHV’ers,
hulpverleners of medewerkers van Camping Geelenhoof.
28. Alleen wintertenten mogen blijven staan. Overige voortenten dienen voor 31 oktober te zijn
verwijderd. Caravan, tuinhuis en kampeerplaats dienen voor 1 mei schoon te zijn.
29. Camping Geelenhoof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadigingen van
eigendom of ongevallen van gasten en/of bezoekers van gasten in de speeltuin en/of op de camping.
30. Op alle overeenkomsten van Camping Geelenhoof / Kamp Recreatie zijn de RECRONvoorwaarden van toepassing. Ook gelden hier alle regels van de Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente Leudal. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de campingeigenaar.

Wij wensen u een prettig verblijf op Camping Geelenhoof.

