
Regelement Camping Waddenzee - 2021 

Algemeen 
1. Denk aan uw mede-gast. Bijvoorbeeld geen geluidsoverlast, luide muziek of overmatig barbecueën. 

1. Honden aan de lijn. Honden uitlaten op de daarvoor bestemde schelpenpaden. Wilt u de hond buiten de 
camping uitlaten gebruik dan de achteruitgang. Wilt u geen honden uitlaten op de Westerlanderweg a.u.b. 

2. Houdt muziek alleen voor jezelf, stoor anderen niet. 

3. De directie stelt zich niet aansprakelijk bij ongelukken, brand, storm en andere calamiteiten. 

4. Hou het terrein schoon en beschadig de groensingels niet. Bij opzettelijke beschadiging van de groensingels 
behoud de directie zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. 

5. Bezoekers jonger dan 18 jaar dienen zich na zonsondergang enkel onder begeleiding van een volwassen gast op 
het campingterrein te begeven, tot maximaal 22.30 uur. 

6. Wilt u op de camping zo langzaam mogelijk rijden, maximaal 5 km. Denk aan de spelende kinderen. Het rijden 
op brommers en scooters is op deze camping niet toegestaan 

7. Wifi: Voor alle gasten is het Waddenzee-gast netwerk te gebruiken. Bij buitensporig gebruik houdt de directie 
zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het netwerk te onthouden. 

8. Neem bij gebruik van barbecues en kooktoestellen maatregelen om brand en of ongelukken te voorkomen. 

9. Onze containers zijn alleen bestemd voor huishoudelijk afval. Uw afval dient u in dichtgebonden vuilniszakken 
in de container te deponeren. Tuinafval moet in de compostbak.  

10. Auto’s: per caravan 1 auto voor de caravan. Een extra auto op plaatsen waarvan afgesproken binnen het hek, 
of u betaalt € 45,-. Overige auto’s achter het toiletgebouw. Gestalde aanhangwagens zijn niet toegestaan. 

11. De speeltoestellen zijn in de eerste plaats voor kleine kinderen. De trampoline is uitsluitend voor kleine 
kinderen. Het dragen van schoeisel op de trampoline is verboden. Er mag na 22.30 uur niet meer in de speeltuin 
worden gespeeld. Spelen in de speeltuin is op eigen risico. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het 
gedrag van hun kinderen. Toiletgebouwen zijn niet om in te spelen. 

12. Bezoekers dienen zich bij aankomst te melden. Logés zijn toegestaan na overleg met de directie. De kosten voor 
logés bedragen € 5.- per persoon en € 5.- per auto. Deze tarieven zijn per nacht en kunt u voldoen in de receptie. 
Ook b.v. ouders, grootouders, kleinkinderen en uithuiswonende kinderen worden als logés beschouwd.  

 

Vaste standplaatsen / seizoensplaatsen 
13. Verhuur van de caravan is niet toegestaan. 

14. Uw stacaravan met plaats verkopen is toegestaan enkel na overleg met de directie.  

15. Caravans ouder dan 20 jaar mogen niet met plaats worden verkocht. Bij verkoop dient de caravan te zijn 
aangesloten op het centrale gassysteem. Als uw caravan door ons gesloopt moet worden kost dat € 1.000,-. 

16. Bomen op uw erf mogen niet hoger zijn dan de Caravan.  

17. Afmeting schuurtje: maximaal 3m lang, 2m breed, 2,5m hoog zijn (i.v.m. de brandveiligheid). 

18. Plaats schuurtje: minimale afstand tussen uw schuur en de volgende caravan is 3m (i.v.m. de brandveiligheid). 

19. De stoomvoorziening van uw caravan dient te zijn voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar en van een 
zekeringkast met een snelle stop van 16 ampère.  

20. Vaste plaatsen: Gebruik alleen gas uit het centrale gassysteem. Contoleer de leidingen regelmatig op dicht zijn. 

21. De gasleiding dient te zijn voorzien van een gasbodemkraan. Controleer regelmatig op dicht zijn met zeepsop. 

22. De waterleiding dient te zijn voorzien van een stopkraan en een terugslagklep ook moeten buitenkranen zijn 
voorzien van een beluchter. Dit i.v.m. Legionella preventie. 

23. Hout, Puin, Kunststof (Bouw en sloopafval): Naar het afvalbrengstation aan de Zijperweg 12, 1742 NE SCHAGEN, 
Koggenrand 1, 1775 RD  MIDDENMEER of Schootenweg 1, 1785 LW  DEN HELDER.    

24. Na het seizoen worden stroom, water, kabel-tv, internet en gas afgesloten. 

25. Een W.A.-verzekering voor uw caravan is verplicht alsook een rookmelder, brandblusser en branddeken moeten 
in uw caravan aanwezig zijn. 
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Naleving 
1. Na herhaalde overtredingen van deze voorschriften en / of schending van de recron-voorwaarden, en na twee 

mondelinge waarschuwingen, houdt het management zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.  

2. De recron voorwaarden zijn van toepassing, zie ook www.camping-waddenzee.nl  

http://www.camping-waddenzee.nl/

