
Huisregels Camping de Ruimte  

Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te 

maken, hanteren we tijdens uw verblijf de onderstaande 

huisregels.  

Rust op de camping  

1. Tussen 22:30 en 08:00 uur is het stil op de camping; luid praten, zingen of lachen en 

gemotoriseerd verkeer is dan niet toegestaan.  

2. Voor het handhaven van de rust op de camping en in de directe omgeving van camping de 

Ruimte is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Het geluid van tv, mobiel 

of andere apparaten mag niet buiten het kampeermiddel hoorbaar zijn. Houdt u ook 

rekening met uw buren als u in de avond voor uw, of in uw kampeermiddel zit? 

Aansprakelijkheid  

3. Laat uw eigendommen op de camping en in uw auto niet onbeheerd achter. Camping de 

Ruimte is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. 

4. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Camping  de Ruimte en 

derden. Behandel deze eigendommen alsof het uw eigen spullen zijn. 

5. De camping is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, het verlies van voorwerpen of 

andere onregelmatigheden in verband met het gebruik van de camping(accommodaties). 

6. De camping is niet aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen van extreme 

weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 

7. Er is geen toezicht bij het speelbad, u bent zelf verantwoordelijk voor het toezicht van uw 

kinderen.  

 Respect  

8. Op Camping de Ruimte gaan wij respectvol met elkaar om. (Fysieke) Agressie, verbaal of 

non-verbaal wordt niet getolereerd. 

9. U bent als huurder van een campingplaats verantwoordelijk voor het doen en laten van uw 

medekampeerders en/of bezoekers op de camping; u ziet er dus op toe, dat ze zich houden 

aan de gedragsregels en overige voorschriften van de camping. Ten behoud van de sfeer en 

de rust op de camping wordt een ieder geacht zich zodanig te gedragen, dat op geen enkele 

manier overlast aan een ander veroorzaakt wordt.  

Verblijfsplaats 

10. Op een plaats, hoe ruim deze soms ook is,  mag één hoofd kampeerverblijf (tent, 

vouwwagen, caravan, camper) geplaatst worden met één bijzettent van maximaal 6 m2. 

11. Onderhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan.  

12. Per kampeerplaats mogen maximaal 6 personen  overnachten.  

 

Bezoek  

13. Krijgt u bezoek, meldt dit dan vooraf bij de receptie. Het maximum aantal dagelijkse 

bezoekers is 4. Komen er meer bezoekers dan staat hier een geringe vergoeding tegenover. 

14. Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie . Honden van bezoekers zijn beperkt 

toegestaan. Honden die op de lijst van hoog-risico honden van de Rijksoverheid staan 



zijn verboden. Voor informatie zie: 

https://www.campingderuimte.nl/images//downloads/risico_honden.pdf 

15. De auto van bezoekers en logés dient geparkeerd  te worden op het parkeerterrein van 

Camping de Ruimte. 

16. Bezoekers zijn welkom vanaf 9:00 uur tot 22:00 uur. Om 22:00 uur moeten zij het terrein 

verlaten hebben. 

Receptie  

17. De openingstijden van de receptie zijn aangegeven bij de ingang van de receptie; alleen voor 

dringende zaken of noodgevallen kan men buiten deze tijden terecht bij onze medewerkers 

in de kantine /restaurant.  Voor noodgevallen tussen 22.00 en 8.30 kunt bij het woonhuis 

aanbellen voor hulp. 

18. Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich te melden bij de receptie, om in te 

checken. 

Huisdieren  

19. Het houden van maximaal 2 huisdieren op de camping is toegestaan tegen betaling.  

Wij hanteren de hoog-risicolijst opgesteld door de rijksoverheid. Deze bevindt zich op het 

informatiebord bij de receptie en op de website.  Twijfelt u? Overleg met ons hierover.  

Voor meer informatie zie: 

https://www.campingderuimte.nl/images//downloads/risico_honden.pdf 

20. Honden van kampeerders dienen te allen tijden aangelijnd te zijn, zo ook op de plek. We 

vragen u uw hond buiten de camping uit te laten.   

Auto  

21. Wij zijn een autovrije camping. U kunt bij aankomst en vertrek de auto tijdelijk bij de plek 

parkeren om uit of in te laden. Maximum snelheid op de camping is stapvoets (10 km per 

uur)  

Slagbomen 

22. U dient de slagbomen op het terrein direct achter u te sluiten. 
23. De slagboom op de toegangsweg is gesloten van 22.30 tot 08.30 uur. Als u ‘s avonds na 

22.30  uur met de auto naar de camping terugkeert kunt u deze op de parkeerplaats voor de 
slagboom parkeren.  

Afval  

24. Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten.  

25. Deponeer u huishoudafval in de daarvoor bestemde containers op de parkeerplaats en niet 

in de afvalbakken bij het sanitair. Klein chemisch afval en batterijen kunnen bij de receptie 

afgegeven worden.  

26. Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen. Voor afvoer van 

grofvuil (koelkasten, tentzeil, tentstokken, meubilair, enz.), stenen en tegels dient men zelf 

zorg te dragen. 

 Sanitair en algemene voorzieningen  

27. Om de hygiëne in de sanitair gebouwen te handhaven, dient u na gebruik het gebouw netjes 

achter te laten.  

https://www.campingderuimte.nl/images/downloads/risico_honden.pdf
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28. Kinderen tot 6 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te maken van de 

sanitair gebouwen.  

29. Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in de 

chemische toiletruimte van het toiletgebouw. Wilt u geen doekjes, tampons en ander 

materiaal doorspoelen in het toilet? Wij hebben een eigen rioolsysteem en dit brengt schade 

toe aan de pompen van het riool.  

30. Het is verboden te roken in alle gebouwen en huuraccomodaties. 

31. Het is verboden zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op te houden in de 

sanitair gebouwen.  

32. Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties en 

algemene voorzieningen aan de eigenaar meldt.  

Het terrein  

33. Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren.  

34. Camping de Ruimte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of schade 

door derden veroorzaakt.  

35. Het gebruik van de speeltoestellen en speelbad op de camping is op eigen risico.  

Algemeen 

36. Het gebruik van lpg gasflessen is toegestaan, alleen in lpg-gecertificeerde gasflessen. 

37. Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet toegestaan. 

38. Het gebruik van elektrische kacheltjes is niet toegestaan. 

39. Het is verplicht elektriciteit en gastoestellen volgens de normen in orde te hebben.  

40. Het gebruik van een eigen internetontvanger of het creëren van een eigen wifi-netwerk is 

niet toegestaan, u ontregeld daarmee het hele  Wifi verkeer op de camping. 

41. Open vuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan (voorkorf, pot, kachel, bbq) 

42. Kolen barbecue is alleen toegestaan als de buren er geen last van hebben én alleen als er 

fase 1 is aangegeven bij www.natuurbrandrisico.nl 

43. U bent verplicht een W.A. verzekering voor schade aan derden te hebben.  

44. Klachten e.d. dienen gemeld te worden bij de eigenaar en zullen redelijkerwijs worden 

opgelost.  

45. Het afleveren van goederen dient altijd van tevoren gemeld te zijn bij de receptie.  

46. Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein. Als dit wel het geval is zijn wij 

genoodzaakt om hier melding van te maken bij de politie.  

47. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de eigenaar.  

 

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een 

waarschuwing, tot het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van Camping de 

Ruimte of tot verwijdering van de camping. Van wetsovertredingen en misdrijven wordt altijd 

aangifte gedaan bij de politie 


