Camping de Zwinhoeve is aangesloten bij RECRON. Hierdoor gelden op deze camping de algemene RECRON-voorwaarden
Seizoenplaatsen. Voor een ieder van u zijn deze voorwaarden bij de receptie te verkrijgen. Buiten deze algemene
voorwaarden hanteren wij tevens het reglement van Camping de Zwinhoeve

2.

Artikel 1 : De seizoensplaats
1.

Dient vanaf 1 mei bezet te zijn door het kampeermiddel en
tevens onderhouden te worden.
De plaats staat ter beschikking van 23 maart tot en met
4 november 2018.

Artikel 7 : Huisdieren

Artikel 2 : Betalingswijze

Het is toegestaan, mits vooraf overleg, om max. 2
honden/katten mee te nemen naar de camping. Voorwaarde
is dat de honden ten alle tijden aangelijnd zijn, niet
alleen gelaten worden en ze buiten de camping
uitgelaten worden en katten dient u op uw eigen perceel
te houden zodat uw medekampeerders geen last van uw
loslopende kat ondervinden. Overtredingen kunnen leiden tot
opzegging van de plaats.

Bij reservering dient 50 % van de huursom voor 1 februari
2018 in ons bezit te zijn, het resterende deel voor 1 mei
2018. Bij te late betaling wordt u de wettelijke rente in
rekening gebracht. Indien de eerste termijn niet voor 1
februari 2018 in ons bezit is, verhuren wij uw plaats aan een
ander.
Artikel 3 : Condities
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken
van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een
opzegging is vereist. Het tarief is van toepassing op maximaal
6 personen (naam en persoon gebonden) Extra personen
kunnen aangemeld worden voor € 35,00 per seizoen.

Artikel 8 : Toegangscontrole
1.

Artikel 4 : Bewoning caravan
1.

2.
3.

In uw huursom zijn de kosten inbegrepen voor het verblijf
van 6 personen gedurende het seizoen. De namen en
geboortedata van deze vaste bewoners dienen uiterlijk voor 1
februari aan de camping te worden doorgegeven. Wanneer er
meer dan 6 vaste personen (ouder dan 2 jaar) regelmatig
overnachten, kunt u deze aanmelden voor € 35,00 per
persoon per seizoen. Personen die slechts een aantal nachten
bij u logeren meldt u vooraf aan, per e-mail of met de
“aanmeldingskaart huurders” voor € 3,50 per persoon per
nacht. Voor een logee huisdier betaalt u ook € 3,00 per
nacht.
Het plaatsen van één extra tent (max. 4m2) op uw veld is
toegestaan. Wanneer de caravan onbewoond is, dient de tent
verwijderd te zijn.
Er mogen niet meer dan 6 personen tegelijk op een plaats
overnachten zonder toestemming van de receptie!
HET AANMELDEN VAN DE GASTEN IS VAN GROOT
BELANG I.V.M. UW EIGEN VEILIGHEID !!

Artikel 5 : Alleen familiecamping
1.

Zorg dat ook uw dagbezoek zich aan onze regels houdt.
Wij achten u verantwoordelijk voor het gedrag van uw
bezoekers.
Bezoekers mogen niet met hun auto de camping op, zij
mogen deze parkeren op de parkeerplaats buiten de
camping.

Ongehuwde jongeren, onder 21 jaar worden zonder
hun ouders of wettelijke verzorger niet toegelaten op
de camping.

2.

3.
4.

De camping is beveiligd met een automatische slagboom
welke te bedienen is met de “Zwinhoeve card”. Gasten
kunnen deze kaart verkrijgen door het betalen van een borg
van € 20,00. Per plaats wordt 1 kaart uitgegeven, er mag dan
ook maar één auto op de plaats geparkeerd worden. De
slagboom is tussen 23:00 en 07:00 niet te bedienen.
U dient bij ons de kentekens aan te melden van de auto’s,
via uw huurovereenkomst, die gebruik zullen maken van uw
kaart. Per kaart kan 1 auto de camping oprijden. De kaart
werkt als volgt: deze registreert 1x aankomst en dan is hij
vervolgens alleen 1x bij vertrek te gebruiken. Dus ook als de
slagboom open staat i.v.m. werkzaamheden, dient u altijd uw
kaart te gebruiken, anders werkt deze de volgende keer niet!
Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw kaart door te geven
aan personen/auto’s die niet aangemeld zijn! Deze personen
dienen zich eerst te melden bij de receptie.
Om het gebruik van de auto te minimaliseren is er een antipassback systeem op de slagboom geïnstalleerd. Zodoende
kunt u na gebruik van de kaart er pas na 8 minuten weer in
of uit rijden.

Artikel 9 : Autogebruik
Wij verzoeken u om het autogebruik tot een minimum te
beperken en alleen stapvoets te rijden. De auto dient altijd op
uw plaats geparkeerd te worden. Per plaats is één auto
toegestaan. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw auto voor
langere tijd elders op de camping te parkeren, zodat u meer
ruimte heeft!

Jongeren onder de 21 jaar mogen alléén op de camping
kamperen indien minstens één van zijn/haar ouders of
wettelijke verzorgers zelf aanwezig is op de camping en
zolang de jongeren verblijven op hetzelfde veld als de ouders.
Artikel 6 : Dagbezoekers
1.

Dagbezoekers dienen uiterlijk om 23.00 uur de camping te
verlaten.
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Artikel 10 : Rust
1.

2.
3.

Artikel 16 : Sport en spel

Men dient er rekening mee te houden dat het tussen 23.00
uur en 07.00 uur rustig dient te zijn op de camping. Er mag
niet met auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen over de
camping gereden worden (de slagboom is ook niet meer
bedienbaar). Geluidsoverlast in de ruimste zin van het woord
dient ten alle tijden voorkomen te worden.
(ver)bouwwerkzaamheden zijn alleen toegestaan tussen
10:00 en 19:00 uur.
De directie behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijke
geluidsoverlast en ongeoorloofd storten van vuilnis de
betreffende persoon de toegang tot de camping te
ontzeggen.

Artikel 11 : Adresgegevens
1.

Indien uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres wijzigt,
wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de receptie. In
geval van nood moeten wij u ergens kunnen bereiken! Dit
geldt ook als het kenteken van de auto wijzigt.

Artikel 12 : Verhuur caravan
1.

2.




Wanneer u uw caravan verhuurt of een logé heeft, moeten
alle personen die in uw caravan overnachten vooraf
aangemeld worden (ook kinderen die jongeren dan 2 jaar
zijn). Dit in verband met de wet op de nachtregistratie, die
ons verplicht om een register bij de houden van welke
personen er hoe lang op de camping verblijven. U dient
ervoor te zorgen dat uw onderhuurder zich tijdens receptie
uren meldt. Per persoon en per huisdier dient men € 3,50
overnachtinggeld per nacht te betalen bij aankomst op de
receptie.
Informeer uw huurder in ieder geval dat:
Personen onder de 21 jaar niet zonder ouder of wettelijke
verzorger op de camping mogen overnachten
Zij rekening houden met de openingstijden van de receptie!
Er een slagboom aanwezig is waar zij een kaart voor dienen
af te halen. De borg hiervoor is € 20,00. (U mag dus nooit
uw eigen toegangskaart aan uw huurder meegeven)

Artikel 13 : Schuurtjes, schuttingen en aanbouwsels
1.
2.
4.
5.
6.
7.

Het plaatsen van een vaste voortent is alleen toegestaan na
verkregen toestemming van de directie.
Op de plaats mogen geen schuurtjes, tegels, schuttingen
en/of bouwsels geplaatst worden.
Windschermen zijn toegestaan ter plaatse van de kopse kant
van de caravan met een maximale lengte van 300 cm. Aan de
voortent mag geen windscherm gezet worden.
Betegeling (of vlonders) zijn alléén toegestaan voor de
caravan ter breedte van de caravan en maximaal 3 meter
diep.
Het gebruik van een schotelantenne en/of vlaggenmast is
toegestaan mits deze niet boven de caravan uitkomt.
Er mogen geen palen en/of pinnen in de grond geslagen
worden dieper dan 30 cm. Dit i.v.m. de drainage. Buiten de
maat van de voortent mogen tevens geen palen en/of pinnen
in de grond zitten. Dit vanwege behoud van de grasmaaier.
8. Het plaatsen van een partytent is niet toegestaan.

Om andermans eigendom te beschermen, is het verboden om
op straat balspelen te beoefenen. Er kan gevoetbald worden
op de daarvoor aangewezen plaats of op het strand achter de
duinen. De speeltuin is dagelijks geopend tussen 09:00 en
21:00 uur. In de speeltuin zijn honden, ballen en fietsen
verboden!

Artikel 17 : Wanordelijk gedrag
De directie van de camping behoudt zich het recht voor om
personen die zich bij voortduring wanordelijk gedragen en de
gestelde regels negeren, het contract te verbreken.
Artikel 18 : Receptie
De Post kan afgehaald worden bij de receptie. Post om te
versturen kunt u afgeven op de receptie.
Berichten voor onze gasten zullen in het postvakje worden
gelegd onder de 1e letter van uw achternaam.
Openingstijden van de receptie en brasserie de Zwinhoeve
staan aangegeven op de desbetreffende toegangsdeuren.
Houdt deze in de gaten, want deze zullen regelmatig
aangepast worden, afhankelijk van de drukte op de camping.
Artikel 19 : Verbruik water en elektriciteit
Aan het einde van het seizoen zal het verbruik van water en
elektriciteit aan u worden gefactureerd.
Wanneer blijkt dat er een nul gebruik is van water, dan zal er
automatisch een gebruik van 3 m³ aan u worden
doorberekend.
Artikel 20: Verkoop
Indien u uw caravan verkoopt dan is het niet
automatisch zo dat de plaats die u huurt overgaat
naar de kopende partij. Hiervoor is eerst toestemming
nodig van de beheerder.
Artikel 21 : Camping geopend
De camping is geopend van 23 maart tot en met 4 november
2018. Vanaf 4 november 2018 mag er niet meer overnacht
worden op de camping. De slagboom blijft dan gesloten, en
uw slagboompas is buiten werking. U mag overdag de
camping te voet betreden tussen 09.00 – 17.00 uur.

Wijzigingen onder voorbehoud

Artikel 14 : Douche- en toiletvoorzieningen
1.
2.

Houdt de toiletten en douches schoon !! Kinderen tot 6
jaar mogen niet zonder geleide naar de toiletten. Werp geen
maandverband, papieren luiers e.d. in de toiletten.
Het is niet toegestaan om in de wasbakken binnen in het
toiletgebouw, groenten, vis etc. schoon te maken.

Artikel 15 : Brandgevaar
In elke caravan moet een goedgekeurde brandblusser van 2
kg aanwezig zijn. Het is niet toegestaan open vuur te maken,
zoals een kampvuur. Barbecueën is toegestaan, mits het op
een veilige wijze gebeurt en andere bewoners geen overlast
geeft. Houdt altijd een brandblusser of emmer water in de
aanslag!
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