Parkreglement “Passanten”
Hartelijk welkom op camping de Horrebieter. Om voor iedereen de vakantie zo aangenaam mogelijk
te maken, hebben we een paar regels waar elke gast zich aan dient te houden. Deze regels dienen
voor het verbeteren van de veiligheid en plezier van uw vakantie, hiervoor vragen we dus ook uw
medewerking. Naast het park-reglement dient u ook de Recron-voorwaarden in acht te nemen, deze
kunt u verkrijgen bij de receptie. Wij doen er in elk geval alles aan om het u naar de zin te maken en
wij hopen dat u hier een prettige tijd zult hebben.
Voornaamste regel :
1. Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de
gelegenheid van de vakantie te genieten.
Aankomst en vertrek :
1. Passanten dienen zich bij aankomst aan te melden en bij vertrek af te melden bij de receptie.
2. Het plaatsen van uw kampeermiddel geschiedt in overleg met de beheerder.
3. U mag zelf een plaats uitzoeken, tenzij deze gereserveerd is.
4. De paaltjes met de pleknummer is het middelpunt van uw plek. Vanaf het nummer kunt u vijf
meter aan weerskanten rekenen en tien meter naar voren. U kunt uw kampeermiddel
binnen deze ruimte plaatsen. Bij een comfortplek is het vanaf het pleknummer 10 meter
naar links óf naar rechts. Hierbij is het nummerpaaltje dus niet het middelpunt van de plek.
5. Plaats uw kampeermiddel zodanig dat de overige gasten hiervan geen overlast ondervinden.
6. Bij vertrek moet de plaats om 12.00 uur ontruimd zijn. Is om 12.00 uur de plaats niet leeg,
dan brengen wij u een extra dag standplaatsgeld in rekening.
7. De plaats dient bij vertrek schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.
8. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen kampeermiddel, tijdens plaatsen en of
verwijderen kunt u beroep doen op de hulp van het recreatiepark , wel ligt alle
verantwoording bij de eigenaar van betreffende caravan.
Slagboom :
1. Voor het bedienen van de slagboom hebt u een slagboomsleutel nodig. Tegen betaling van
een waarborgsom van 35 euro kunt u sleutel afhalen bij de receptie. Per standplaats krijgt u
1 sleutel. Uitlenen van de sleutel is niet toegestaan.
2. De slagboominstallatie is buiten werking van 23.00 uur tot 08.00 uur. Natuurlijk kunt u in
noodgevallen ons terrein met de auto verlaten.
Bezoekers :
1. Bezoekers zijn bij ons welkom. Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te
nemen. Al uw bezoekers dienen zich bij aankomst op de receptie te melden en het
verschuldigde bezoekerstarief te voldoen. Uw bezoek mag tot 23.00 uur op het terrein
blijven.
2. Overnachtende bezoekers dienen zich ook bij de receptie te melden in verband met opname
in ons nachtregister en het betalen van overnachtingstarief en toeristenbelasting.
Verkeer :
1. Per standplaats is 1 auto toegestaan. Vermijd het rijden met uw auto op de camping zo veel
mogelijk. Laat de auto staan wanneer u naar het restaurant, receptie of toilet gaat.
Auto's/motoren/bromfietsen/snorfietsen dienen op het terrein stapvoets te rijden.
2. De auto's van uw bezoekers dienen buiten de slagboom geparkeerd worden.
3. Tussen 23.00 uur en 08.00 uur is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan.
4. Passanten dienen hun auto op het parkeerterrein achter het Reigerveld te parkeren. Ook in
rustige periodes mag de auto niet geparkeerd worden op de veldjes.
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5. Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij
gehouden te worden voor ambulance, brandweer enzovoort.
6. Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat wij een toegangsverbod voor alle
motorvoertuigen afkondigen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij slechte weersomstandigheden.
Geluidsoverlast :
1. Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten of andere
geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere
campinggasten.
2. Tussen 23.00 uur en 09.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. In die periode is het dus
niet toegestaan lawaai te maken.
3. In de periode van Hemelvaart, Pinksteren en de zomervakantie mag niet gebouwd of
verbouwd worden.
Vuilafvoer :
1. Op ons terrein staat een milieustraat. Wij hebben afvalbakken voor: glas, papier en huisafval.
2. Huisafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in daarvoor bestemde containers doen.
3. Puin- en grofvuil mag niet in de container gedeponeerd worden. U dient grofvuil zelf bij de
gemeentelijke grofvuilstortplaats te deponeren.
4. Was- en afwaswater en ander vervuild water dient u op te vangen in een emmer. De inhoud
van de emmer kunt u legen bij het grote toiletgebouw bij de stortplaats voor het chemisch
toilet.
5. Uw chemisch toilet kunt u legen in de daarvoor bestemde stortplaats. Deze stortplaats kunt
u vinden links van het toilet gebouw.
Gebruik sanitaire voorziening :
1. Het toiletgebouw worden door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er aan mee dat
het zo blijft.
2. Kleine kinderen tot zes jaar mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik
maken van ons toiletgebouw.
3. In het toiletgebouw mag niet gerookt worden.
4. Wilt u de douche na gebruik droog trekken met de stripper.
5. Luiers en bandages gaarne in de daarvoor bestemde emmers deponeren.
6. Wilt u erop letten dat het toiletgebouw geen speelplaats voor kinderen is.
Gebruik wasserette :
1. Onze wasserette is tijdens receptietijden geopend.
2. De waspoeder en munten voor de wasmachine en de droogtrommel zijn verkrijgbaar bij de
receptie.
3. In de wasserette is ook een strijkplank aanwezig.
Zwemvijver :
1. De diepte van de zwemvijver varieert van 30 cm. tot ongeveer 3,5 meter.
2. De E.H.B.O.-trommel bevindt zich in de receptie.
3. Er wordt geen toezicht op de zwemvijver uitgeoefend. In verband met de veiligheid is het
goed om op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.
4. Fietsen, skelters, katten, honden en andere huisdieren worden op het strand en in het water
niet toegelaten.
5. Het gebruik van de waterglijbanen is niet toegestaan met scherpe voorwerpen, speelgoed en
opblaasvoorwerpen. Spijkerbroeken en andere kleding die de glijbaan kan beschadigen is ook
niet toegestaan.
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Huisdieren :
1. Huisdieren zijn welkom op ons terrein. Per standplaats zijn maximaal twee huisdieren
toegestaan. Uw huisdier dient aangelijnd te zijn. U kunt uw huisdier buiten ons terrein
uitlaten. Mocht uw huisdier zijn behoefte op ons terrein doen, dan dient u dit direct op te
ruimen.
Gebruik water, elektra en gas :
1. Passanten betalen een vooraf bekend tarief per nacht voor elektraverbruik.
2. Het is niet toegestaan om drinkwater te gebruiken voor het sproeien van uw tuin, het wassen
van uw auto of caravan of voor speeldoeleinden.
Brandveiligheid :
1. Om brandgevaar te voorkomen heeft u voor de aanleg van kampvuren geen toestemming.
Vuur in een vuurkorf is toegestaan mits dit is overlegd met de campingbeheerder en deze
hier toestemming voor heeft gegeven. Barbecueën is wel toegestaan zolang wij van
Staatsbosbeheer toestemming hebben.
2. Zorg altijd voor een emmer water naast de barbecue.
3. Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan.
Handel drijven :
1. Het te koop/ te huur aanbieden van uw (sta)caravan is alleen toegestaan in de verkoopmap
welke op de receptie aanwezig is..
Gevonden voorwerpen :
1. Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het
voorwerp bij de eigenaar terug te brengen.
Antennes :
1. Televisie-antennes zijn toegestaan mits ze niet boven uw kampeermiddel uitkomen.
Post en telefoon :
1. Telefoonberichten die voor u binnenkomen worden in het postvakje gelegd. Dringende
berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk aan u doorgegeven/ bij u bezorgd.
2. De inkomende post sorteren wij dagelijks. Tijdens receptietijden kan de post worden
afgehaald.
Horeca :
1. Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken is in het centrumgebouw ten
strengste verboden.
Klachten :
1. Hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten
verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meld ze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen
ze zo goed mogelijk te verhelpen.
Sanctie :
1. Indien u 1 van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen
gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval
met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen.
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Adressen :
Tot slot volgen hieronder een aantal adressen, telefoonnummers, openingstijden en andere
mededelingen welke nuttig voor u kunnen zijn.
Huisartsenpost Smilde
De sluiskampen 41
9422 AP Smilde
0592-412505

Wilhelmina ziekenhuis Assen
Europaweg – Zuid 1
9401 RK Assen
0592-325555

Apotheek Smilde
De sluiskampen 37
9422 AP Smilde
0592-414045

Tandartsen praktijk Smilde
De sluiskampen 38
9422 AP Smilde
0592-413488

Tandartsen praktijk Oosterwolde
Snellingerdijk 39a
8431 EJ Oosterwolde
0516-513739

Dierenarts Assen
Balkendwarsweg 1a
9405 PT Assen
0592-309903

Alarmnummer 112
Dit huishoudelijk reglement kan door de beheerder ten alle tijden worden veranderd en/of
aangepast.
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