Reglement Jaarplaatsen 2018
Algemeen
Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing, evenals de Recron-voorwaarden
vaste plaatsen.
De beheerder is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade of diefstal op het terrein. Dit geldt tevens voor de
speelwerktuigen in de speeltuin en speelweide.
De overeenkomst dient op tijd te worden geretourneerd, daar anders al uw rechten vervallen. Wanneer de
betalingsdatum wordt overschreden, kan 1% rente per maand berekend worden. Alle lokale lasten en gemeentelijke
heffingen worden doorberekend aan de kampeergast.
Gebruikers van het terrein zijn aansprakelijk voor door hen toegebrachte schade aan eigendommen van de
campingbeheerder.
In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verantwoordelijke van Camping Wulpen.
Gebruik
Tijdens de periode, zoals vermeld op de overeenkomst, mag u op de overeengekomen standplaats verblijven. Het
gebruik is toegestaan aan de hoofdbewoner, partner en thuiswonende kinderen (t/m 25 jaar).
Bij inschrijving dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
Gebruik door derden
Dag-bezoekers dienen zich niet vooraf aan te melden. Zij mogen tot 22.30 uur op het terrein aanwezig zijn.
Overnachtingen van bezoekers dient u vooraf te melden en de overnachtingskosten te voldoen. Niet-thuiswonende
kinderen, kleinkinderen, overige familieleden, vrienden en bekenden die op uw jaarplaats overnachten dienen zich dus
apart in te schrijven als logé. Zij betalen zelf per persoon het verschuldigde dagtarief.
Indien er vaker gebruik gemaakt wordt door dezelfde personen van het arrangement, kan het voordeliger zijn een
logeerarrangement te boeken. Informeer hier naar bij onze receptie.
Gezien het familiekarakter van de camping is gebruik door alléén jongeren niet toegestaan.
Caravan en standplaats
Uw caravan dient veilig te zijn voor gebruik op een recreatieterrein.
Voor het plaatsen van schuurtjes, windschermen, opbergkisten, afrasteringen en vlonders is toestemming van de
beheerder nodig. Richtlijnen hiervoor worden u op aanvraag verstrekt.
Wij adviseren u uw stacaravan te verzekeren tegen brand, diefstal, storm e.d., en te verankeren.
Buitenkranen aan de stacaravan zij slechts beperkt toegestaan.
Bij beëindiging van de overeenkomst dient de standplaats volledig leeg te worden opgeleverd. Het is niet mogelijk de
caravan op de standplaats te verkopen. In dit geval zijn wij bereid met u mee te denken over een passende oplossing.
Jaarplaatsen mogen op hun terrein in overleg met de beheerder één slaaptentje plaatsen.

Reglement Jaarplaatsen 2018
Maaien en snoeien
U bent zelf verantwoordelijk voor het maaien van het gras. Dit mag niet gebeuren na 20.00 uur ’s avonds.
Het gemaaide gras deponeert u in de hiervoor bestemde groencontainer. Het is niet toegestaan dit in de
beplantingsstrook achter te laten. Voor de aanblik van het terrein is het belangrijk dat u het gras regelmatig maait.
Wanneer het terrein door de recreant zelf niet behoorlijk onderhouden wordt, zoals niet tijdig maaien van gras, wordt dit
op kosten van de recreant door de beheerder gedaan.
Het afgemaaide gras van uw terrein dient u in zakken of los in de container te storten in de groenafvalcontainer.
Onze jaarplaatsen zijn omgeven door beplanting. Mocht u hinder ondervinden van de beplanting kunt u dit doorgeven
aan de receptie. Wij komen dan bij u langs om de situatie te bekijken en eventueel actie te ondernemen. Gedurende het
seizoen dient u zelf de beplantingsstrook onkruidvrij te houden.
De recreant dient het perceel van zijn stacaravan zelf te onderhouden. Groot onderhoud aan de beplanting rondom de
standplaats gebeurd in de winterperiode. Eventueel aanvullende werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden na
toestemming van de beheerder.
Verkeer en Parkeren
Bewoners van de stacaravans zijn in het hoogseizoen (Hemelvaart- en Pinksterweekend de maanden juli en augustus)
verplicht hun auto op hun eigen terrein of buiten het kampeerterrein te parkeren. Een tweede auto altijd op eigen
terrein of buiten de camping. Ook die van hun bezoekers.
Het is niet toegestaan uw auto te parkeren op een andere standplaats.
Van 23.00 tot 7.30 uur vragen we u de rust te respecteren. Gedurende deze tijd niet met auto's het terrein op- en
afrijden, maar deze buiten het terrein op de parkeerplaats bezoekers parkeren. In het voor- en naseizoen
eventueel vooraan op het parkeerterrein.
Houdt u aan de snelheidsbeperking van 15 km op de camping en tevens aan de overig genomen verkeersmaatregelen.
Huisdieren
Honden worden op jaarplaatsen niet toegelaten. Waar toegestaan één per kampeerplaats en uitsluitend aan de lijn
(ook andere huisdieren). Zie uw Recron-overeenkomst.
Laat uw huisdier altijd buiten het kampeerterrein uit.
Honden van bezoekers zijn niet toegestaan.
De caravans dienen ingericht te zijn met een poederbrandblusapparaat van tenminste 2 kg.
Wees voorzichtig met vuur.
Kooktoestellen en lampen niet brandend vullen of van gastank verwisselen en zeker niet binnen.
Barbecueën is toegestaan, mits op voldoende afstand van beplanting, tenten en caravans.
Er moet een brandblusapparaat of een emmer water van tenminste 10 liter aanwezig zijn.
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Nutsvoorzieningen
U bent -in de periode van 1 november tot 1 april- verplicht, indien u niet aanwezig bent, uw water, gas en elektra af te
sluiten. Denk aan het afsluiten van uw waterleiding en antivries in de wastafel, aanrecht en toilet.
Het meerverbruik voor elektra en water zal na afloop van het seizoen in rekening worden gebracht.
Indien op het terrein van de recreant schade of gevolgschade veroorzaakt wordt aan riool, water of elektrische
leidingen wordt dit voor rekening van de recreant hersteld.
De mogelijkheden omtrent televisie, internet en gas zijn nader toegelicht in het schrijven van 10 augustus 2017. Vraag
en Antwoord op wijzigingen infrastructuur (oktober 2017) geven een nadere toelichting.
Partytenten en vlaggen
Op iedere plaats mag één partytent (max. 3 x 3 m) opgebouwd zijn tijdens de aanwezigheid van u als huurder of uw
geregistreerde logeergasten. Wanneer u langer dan één overnachting niet aanwezig bent op de camping dient de
partytent volledig afgebroken te worden. Het complete frame hoort dan in de caravan of het tuinhuis opgeborgen te
worden. Fundering aanbrengen voor het bevestigen van de partytent is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het
aanbrengen van een verharding onder of rondom de partytent.
Het afbakenen van uw plaats met meerdere windschermen is eveneens niet toegestaan. Reclame- of voetbalvlaggen zijn
niet toegestaan. Landenvlaggen zijn alleen in miniformaat toegestaan en mogen niet boven de caravan uitsteken.
Winteropruiming
Vanaf 15 oktober 2018 dient uw standplaats winterklaar te zijn. Dit betekent o.a. dat:
Alle losse spullen binnen staan of meegenomen zijn. Denk ook aan het frame van een partytent, trapjes,
ladders, fietsen, karretjes, tuinmeubilair e.d.
-

De beplantingsstrook (inclusief minimaal een meter daarvan) vrij is van obstakels, zoals opstaande
randen of borders. Hierdoor is in het verleden letsel opgetreden bij het snoeien.

-

De ruimte onder de stacaravan volledig leeg is.

-

Onder de stacaravan en het tuinhuis dient maximale ventilatie te zijn. De onderkant mag daarom
alleen dichtgemaakt worden zoals toegestaan. Hiervoor zijn twee varianten:
a. Maximaal twee zijden volledig dichtmaken en twee zijden volledig openlaten.
b. Eén zijde volledig dichtmaken en drie zijden met een latwerk dichtmaken, zodat minimaal 40%
open is.

