REGLEMENT

Dit campingreglement geldt voor het gehele campingterrein, het parkeerterrein en de zich daarop bevindende gebouwen.

AANWIJZING

Eenieder die zich op het campingterrein, het parkeerterrein en de daarbij behorende gebouwen bevindt, dient de aanwijzingen
van de campingbeheerder of eldorado medewerkers op te volgen.

ORDE & RUST

Eenieder is verplicht op het campingterrein, de orde, rust en netheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te
voorkomen dat men door zijn/haar gedrag anderen lastig valt.

RECEPTIE

Kampeerders en bezoekers dienen zich te melden bij de campingbeheerder. Dit geldt ook voor bezoekers van onze
campinggasten met een seizoensplaats. Indien deze bezoekers willen overnachten, moeten zij ook op de receptie ingeschreven
worden.

HONDEN

Op het campingterrein houdt u uw hond(en) kort aan de lijn. U kunt de hond(en) buiten het campingterrein uitlaten.

NACHTRUST

Op de camping is de nachtrust vastgesteld van ’s avonds 23.00 uur tot ’s morgens 8.00 uur. De slagbomen werken niet van ’s
avonds 23.00 uur tot ’s morgens 8.00 uur. Ook de sleutelkaart kan gedurende deze tijd niet gebruikt worden. Bij calamiteiten kan
de intercom bij de deur van de receptie worden gebruikt.

AUTOVERKEER

Het is verboden met uw auto, bromfietsen andere gemotoriseerde voertuigen op en neer te rijden van uw staanplaats naar de
receptie, supermarkt, restaurant, sportveld, jachthaven enz. Dit om het verkeer op het campingterrein te beperken.

SNELHEID

Op de camping mag u niet sneller rijden dan 5 km per uur. Denk aan de spelende kinderen!

NETHEID

Netheid betrachten op het campingterrein en toiletgebouwen is voor u vanzelfsprekend, maar indien u getuige bent van
vandalisme, meld dit dan (in ons aller belang) onmiddellijk bij de campingbeheerder!

AFVAL

Afval kunt u in de daarvoor bestemde containers deponeren. De staan achter de garage bij de uitgang. Huisvuil van thuis bij
Eldorado deponeren is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt er een boete van € 20,00 per afvalzak in rekening
gebracht.
Glas deponeert u in de glascontainer.
Papier en karton deponeert u in de papiercontainer.
Chemisch toilet kunt u legen in de daarvoor bestemde putten bij de toiletgebouwen.
Oud ijzer deponeert u in de bak voor oud ijzer.
Overig afval kunt u in overleg met de campingbeheerder verwijderen (€ 20,00 per ½ kuub).
Elektrische apparaten kunt u zelf bij de gemeente afgeven. Dit kan kosteloos.

WATERKANT

Boten, kano’s, surfplanken, rubberboten, vishengels e.d. mogen niet op het talud worden gelegd. De vrije doorgang voor
campinggasten mag niet worden belemmerd; ook niet door windschermen.
Bij het kinderbadje is geen toezicht door medewerkers van Eldorado.

STEIGERS

De steigers zijn uitsluitend bestemd voor huurders van de steigerplaatsen en niet voor spelende kinderen. De maximum
bootlengte is 6,00 meter over alles. Voor kleinere boten tot 120 kg is een craddle te huur.

TRAILERS

Boottrailers of aanhangers mogen niet op de camping worden gestald. U kunt hiervoor terecht bij de jachthaven. Vraag daar naar
de tarieven voor trailerstalling.

BALSPELEN

Balspelen mogen niet op de camping worden beoefend. Er is een speelveld ingericht, met doeltjes, bij de Boatshop van de
jachthaven.

BOMEN & STRUIKEN Deze worden door Eldorado verzorgd. Het is niet toegestaan op het terrein te graven, tuintjes aan te leggen, bloembollen te
poten, omheiningen aan te brengen en aanbouwen en/of bijgebouwen te plaatsen. Tenminste 30% van het perceel moet natuur
blijven.
HARINGEN

Haringen en verankeringspennen mogen nooit op het kampeerterrein worden achtergelaten. Schade aan onze machines die door
achtergelaten pennen is veroorzaakt, wordt bij u in rekening gebracht.

AFRASTERING

De afrastering om het campingterrein mag niet worden gebruik voor bevestiging van waslijnen, surfplanken, ladders, trappen,
fietsen e.d.

ELEKTRICITEIT

In overleg met de campingbeheerder kunt u kiezen voor uitbereiding van uw stroomaansluiting van 6 Amp naar 10 Amp of 16
Amp.
Wanneer elektriciteit bij u is uitgevallen, wordt deze hersteld tussen 8.00 ’s ochtends en 18.00 ’s avonds. Buiten deze tijden wordt
dit niet gedaan.
De stroom wordt 1x gratis gereset, daarna worden er kosten voor in rekening gebracht.

RIOLERING

Het is niet toegestaan om eigen toiletvoorziening, wasmachines en andere (semi)permanente installaties, anders dan reeds in de
caravan aanwezig, aan te leggen. Vragen hieromtrent kunt u stellen aan onze campingbeheerder.

VERKOOP

Verkoop van uw caravan en andere zaken op ons terrein is niet toegestaan, behalve wanneer u hiervoor toestemming heeft
gekregen van onze campingbeheerder.

SCHADE

De campingexploitant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak ook, tenzij een en ander het gevolg is van een
hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming. De schadevergoedingsplicht is beperkt tot de door verhuurder van de huurder
ontvangen vergoedingen op jaarbasis inzake staangeld en winter-campingkosten.

Overtreding van deze verboden en in het bijzonder die betrekking hebben op het milieu kunnen beëindiging van uw huurovereenkomst tot
gevolg hebben, zonder terugbetaling van het betaalde staangeld. Deze reglementen en de connexe verkoopwaarden maken onlosmakelijk deel
uit van de overeenkomst tot de huur van een staanplaats zoals u met Eldorado bent aangegaan.
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