HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 1
Dit huishoudelijk reglement geldt voor de jachthaven
en camping van Natuurlijk de Veenhoop en heeft
betrekking op het gehele terrein en de zich daar
bevindende gebouwen. Het huishoudelijk reglement
is een aanvulling op het haven- en werfreglement en
voorwaarden toeristisch verblijf van HISWA RECRON.
ARTIKEL 2
Bij aankomst en vertrek op de camping is eenieder
verplicht zich te melden bij de receptie, om in en uit
te checken. Zijn wij er niet bel dan 0512 46 14 12.
ARTIKEL 3
Personen zonder zwemdiploma zijn verplicht op het
camping- en haventerrein een deugdelijk zwem- of
reddingsvest te dragen.
ARTIKEL 4
Tussen 22.00 en 07.00 uur wordt van iedereen
verwacht geluid tot een minimum te beperken. Het
gebruik van scheeps- auto- en andere motoren is
gedurende deze tijd niet toegestaan.
ARTIKEL 5
Het is niet toegestaan te vissen tussen de boten
ARTIKEL 6
In het sanitair gebouw is niet toegestaan:
1. Te roken;
2. Spelende kinderen;
3. Huisdieren;
4. Vaat af te wassen; anders dan op de daarvoor
aangegeven plaats;
5. Water te tappen anders dan op de daarvoor
aangegeven plaats.
ARTIKEL 7
De sanitaire voorzieningen zijn geopend van 1 april
t/m 30 september.
ARTIKEL 8
Het gebruik van barbecues en vuurkorven is alleen
toegestaan wanneer er gebruik gemaakt wordt van
een stevige ondergrond. Niet rechtstreeks op het gras.
ARTIKEL 9
Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.
ARTIKEL 10
Het is niet toegestaan om op de steiger en de paden
rondom het water van de jachthaven te fietsen.

ARTIKEL 11
Het stallen van trailers is niet toegestaan.
ARTIKEL 12
Het is niet toegestaan op het terrein te graven,
struiken te snoeien en/of bomen te kappen.
ARTIKEL 13
Bij verlies of het niet inleveren van de ‘Natuurlijk de
Veenhoop’ toegangspas geldt een boete van €25,ARTIKEL 14
Voor het handhaven van de rust op de camping en in
de directe omgeving van de camping is het niet
toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Het
geluid van tv, radio en andere mechanische muziek
mag niet buiten het kampeermiddel hoorbaar zijn.
ARTIKEL 15
Er mogen geen auto’s op de campingplek of naast de
chalet geparkeerd wordt en dienen te worden
geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen
ARTIKEL 16
Laat uw eigendommen op de camping en in uw auto
niet onbeheerd achter. Natuurlijk de Veenhoop is niet
aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of
diefstal van uw eigendommen.
ARTIKEL 17
Op camping Natuurlijk de Veenhoop gaan wij
respectvol met elkaar om. (Fysieke) Agressie, verbaal
of non-verbaal wordt niet getolereerd.
ARTIKEL 18
Het is niet toegestaan om de toegangscode naar de
haven of uw Natuurlijk de Veenhoop pas aan derden
te verstrekken.
ARTIKEL 19
Honden van kampeerders dienen ten allen tijden
aangelijnd te zijn, zo ook op de plek. We vragen u uw
hond buiten de camping uit te laten.
ARTIKEL 20
Het gebruik van de speeltoestellen op de camping is
op eigen risico.
ARTIKEL 21
Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van
eigendommen van Natuurlijk de Veenhoop en
derden. Behandel deze eigendommen alsof het uw
eigen spullen zijn.
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