
Reglement Zwinchalets &-lodges Camping de Zwinhoeve 2021 
 

Camping de Zwinhoeve is aangesloten bij HISWA-RECRON. Hierdoor gelden op deze 

camping de algemene RECRON-voorwaarden Vakantieverblijven. 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. 

 

Artikel 1: De huurchalets &-lodges 

Op de dag van aankomst is het chalet/lodge 

vanaf 15:30 uur voor u beschikbaar. U dient 

deze op de dag van vertrek voor 10:30 uur te 

verlaten. 

1. Het plaatsen van een bijzet- of partytent is 

niet toegestaan. 

2. Een campingbedje is gratis (vooraf) bij te 

reserveren. 

3. Graven op de plaats is niet toegestaan. 

4. Alle chalets/lodges zijn rookvrij. 

 

Artikel 2: Betalingswijze 

Indien de betaling niet voor de gestelde datum 

in ons bezit is, behouden wij ons het recht om 

uw boeking te annuleren met inachtneming 

van de HISWA-RECRON voorwaarden. 

 

Artikel 3: Aanmelden 

Bij aankomst dient de recreant, zich (tijdens 

openingstijden) te melden bij de receptie. 

Indien er veranderingen plaatsvinden in de 

door u opgegeven personen dient dit bij 

aankomst te worden doorgegeven. 

 

HET AANMELDEN VAN DE GASTEN IS VAN 

GROOT BELANG I.V.M. UW EIGEN 

VEILIGHEID!! 

 

Artikel 4: Toegangscontrole 

1. Elke huurder ontvangt bij aankomst op de 

camping een toegangskaart om de slagboom 

te bedienen en een sleutel om de deur te 

openen van het chalet/lodge. 

2. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om de 

kaart door te geven aan derden: deze dienen 

zich eerst aan te melden bij de receptie. 

 

Artikel 5: Waarborg 

De op voorhand betaalde borg van €100,00 

ontvangt u, na controle, retour per bank. Wij 

benodigen hiervoor uw IBAN nummer. Indien 

nalatig achtergelaten, zullen er extra 

schoonmaakkosten in rekening worden 

gebracht. Tevens rekenen wij €10,- extra 

kosten per vies dekbed of niet schoon/leeg 

achtergelaten vaatwasser. 

 

Artikel 6: Alleen familiecamping 

Jongeren onder de 21 jaar worden zonder hun 

ouders of wettelijke verzorger niet toegelaten 

op de camping. Jongeren onder de 21 jaar 

mogen alléén op de camping verblijven, indien 

minstens één van zijn/haar ouders of 

wettelijke verzorgers zelf in het chalet/lodge 

verblijft. 

Groepen reserveren uitsluitend op aanvraag. 

 

Artikel 7: Dagbezoekers 

Dagbezoekers dienen uiterlijk om 23.00 uur 

de camping te verlaten. Zorgt dat 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 dienen deze te 

parkeren buiten de camping (Gemeente Sluis 

berekend daarvoor € 4,- per 24 uur). 

 

Artikel 8: Huisdieren 

Er is max. 1 huisdier toegestaan in Zwinchalet 

502, 503 en in Zwinlodge 504, 505 en 506. 

Zwinchalet 501 en Zwinlodge 507 zijn 

huisdiervrij! Voorwaarden is dat het 

huisdier ten alle tijden aangelijnd is, niet 

alleen gelaten wordt en buiten de 

camping wordt uitgelaten (denk aan de 

opruimplicht). Overtreding van de regels 

leidt onherroepelijk tot een direct einde van 

uw verblijf op de camping. 

 

Artikel 9: Brandgevaar 

Het is niet toegestaan om open vuur te 

maken, zoals een kampvuur. 

Barbecueën is toegestaan tot maximaal 23.00 

uur, mits het op een veilige wijze gebeurt en 

andere bewoners geen overlast geeft. 

 

Artikel 10: Auto- of motorgebruik 

Wij verzoeken u om het auto- of motorgebruik 

tot een minimum te beperken en alleen 

stapvoets te rijden. De auto of motor dient op 

de bij uw chalet/lodge behorende 

parkeerplaats, geparkeerd te worden. Er 

kan/mag één auto per afgegeven 

toegangskaart de camping op rijden. Een 2de 

auto of aanhanger dient u buiten de camping 

te parkeren. Om het gebruik van de auto te 

minimaliseren is er een antipassbak systeem 

aanwezig op de slagboominstallatie. Hierdoor 

kunt u pas na 8 minuten uw slagboompas 

weer gebruiken. 

 

Artikel 11: Skelters, hoverboards, 

steppen e.d. 

Skelters, hoverboards en aangedreven 

steppen zijn toegestaan mits er stapvoets 

word gereden. Zit-hoverboards zijn op de 

gehele camping verboden. Dit in verband 

met de veiligheid van de berijders en alle 

andere gasten op de camping. 

 

Artikel 12: Drones 

Om de privacy van onze gasten te waarborgen 

is het gebruik van drones niet toegestaan. 

 

 



Artikel 13: Rust 

1. Men dient er rekening mee te houden dat 

het tussen 23.00 en 07.00 uur stil 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 is de 

ruimste zin van het woord dient te alle tijden 

voorkomen te worden. 

2. Nadat de receptie gesloten is kunt u, in 

geval van nood, de intercom bij de 

hoofdingang van de camping gebruiken om de 

beheerder te informeren. 

3. De directie behoudt zich het recht voor om 

bij herhaaldelijke overlast de betreffende 

perso(o)n(en) de toegang tot de camping te 

ontzeggen. 

 

Artikel 14: Afvalverwerking 

De camping biedt goede mogelijkheden om 

afval gescheiden in te leveren. U dient uw 

huisvuil in dichtgebonden zakken in de 

containers te deponeren en de container 

vervolgens weer te sluiten, in verband met 

stankoverlast. Voor groenafval, papier en glas 

zijn aparte containers beschikbaar! 

 

Artikel 15: Sport en spel 

Om andermans eigendom te beschermen, is 

het verboden op straat balspelen te 

beoefenen. Er kan gevoetbald worden op de 

speelweide achter het grote toiletgebouw, bij 

de pannakooi of op het strand achter de 

duinen. De speeltuin is dagelijks geopend 

tussen 09.00 en 21.00 uur. In de speeltijd zijn 

honden, ballen, fietsen en glaswerk verboden. 

Tevens is graven in de speeltuin ook niet 

toegestaan. 

 

Artikel 16: Wanonderlijk gedrag 

De directie van de camping behoudt zich het 

recht om personen die zich voortdurend 

wanordelijk gedragen en de gestelde regels 

negeren, de toegang tot de camping 

permanent te ontzeggen. 

 

Artikel 17: Annuleren 

In geval van een annulering zijn de HISWA-

RECRON voorwaarden van toepassing. U dient 

een annulering altijd schriftelijk aan ons door 

te geven. 

 

Artikel 18: Receptie 

De post kan afgehaald worden bij de receptie 

is het postvakje onder de 1ste letter van uw 

achternaam. Post om te versturen kunt u 

afgeven op de receptie. 

 

Openingstijden van de receptie, de Brasserie 

en de parkshop staan aangegeven op de 

desbetreffende toegangsdeuren. Houdt deze in 

de gaten, want deze worden regelmatig 

aangepast, afhankelijk van de drukte op de 

camping. 

 

Wij wensen u een heel fijn verblijf toe op 

Camping de Zwinhoeve en als er iets is 

waarmee wij u van dienst kunnen zijn, dan 

horen wij dit natuurlijk graag! 

 

 

 

Camping de Zwinhoeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen onder voorbehoud 

 


