2019
Vaste plaatsen + reglement

@hondsrug

Camping “de Hondsrug” hanteert verschillende tarieven voor de vaste plaatsen. Het tarief is afhankelijk van de
grootte en ligging van de plaats. Een vaste plaats prijs bestaat uit jaargeld voor de plaats en eventueel het tarief
van auto, kabel-tv, hond, ed.
Deel 2

Deel 1
Dallaan

1 t/m 5, 7, 9 t/m 14 .......... €
6, 8 ................................... €
Dennenlaan
8 t/m 18, 27, 28, 30, 37 .... €
2, 20 /26, 32 /36, 39 /42 ... €
Eekhoornlaan 30 ..................................... €
26, 31 t/m 50 .................... €
Fazantlaan
6, 7, 8 ............................... €
5 ....................................... €
3, 9 ................................... €
Heidelaan
2, 4, 5, 6, 11, 13, 18,
23 t/m 25 .......................... €
3, 7 / 10, 14 / 17, 20 / 22 .. €
Koekoekbrink ......................................... €
Korhoenlaan ......................................... €
Schaopendrift ......................................... €
Spechtlaan
2, 10 ................................. €
8, 11, 13 ........................... €
1, 3, 4, 5, 9 ....................... €
Valleilaan
31 ..................................... €
5, 15, 16, .......................... €
7, 18, 19, 20, 21, 25 ......... €
11 ..................................... €
Vliegdenlaan 1, 5 ................................... €
2, 3, 4, 6 t/m 10 ................ €
Vossenlaan
2, 7, 8, 10, 14 ................... €
4, 6, 12, 13 ....................... €

1.774
1.922
1.774
1.922
1.620
1.922
1.690
1.774
1.922

Dobbe

1.774
1.922
1.922
1.922
1.922
1.510
1.774
1.922
1.690
1.774
1.922
2.131
1.774
1.922
1.774
1.922

Rieve

Genoemde prijzen deel 1 zijn inclusief:
 Elektra 6 Ampère, inclusief 150kWh
 Of 10 Ampère (= ±2300 Watt), excl. verbruik
 Waterverbruik 10 m³
 WiFi internet (max. 2 apparaten tegelijk)

Speulder
Spinde
Hoaz
Iegelkaor

Naober

1, 2, 3 ................................ €
4, 5 .................................... €
3, 7 .................................... €
1, 2, 4, 5, 6, 8 t/m 15......... €
1,2,4,5,6,9,10,11,19,20 ..... €
3, 7, 8, 12, 13, 17, 18 ........ €
1, 2, 7 t/m 10..................... €
3 t/m 6, 11......................... €
1 t/m 7, 12, 13, 19............. €
8 t/m 11............................. €
1, 3 .................................... €
2 ........................................ €
8 ........................................ €

2.250
2.023
2.250
2.023
2.023
2.250
2.023
2.250
2.023
2.250
2.023
2.250
2.023

Genoemde prijzen deel 2 zijn inclusief:
 WiFi internet (max. 2 apparaten tegelijk)
Genoemde prijzen deel 2 zijn exclusief:
 Elektra 10 Ampère (= maximaal ±2200 Watt)
 Waterverbruik (voor huishoudelijk gebruik)
 Gasverbruik (bij vaste propaangasaansluiting)

Gasaansluiting op deel 2
Propaangasaansluiting éénmalig ........... € 675
Propaangasprijs (2018) per m3 ..............€ 4,23
Een gasfles van 10,5 kg = ±5,35 m3)
Er wordt een gaskast met drukregelaar en
gasmeter op de plaats gezet en aangesloten op de
stacaravan/ chalet

Voorbeeld:
Prijs voor plaatshouder met thuiswonende gezinsleden, auto, cai, plaats op de Dennenlaan:
 € 1.774 (plaats) + € 180,- (toeristenbelasting) + € 29 (auto) + € 43 (cai) = € 2.026

Genoemde prijzen zijn exclusief:
 toeristenbelasting (3 tot 7 maand) ....... € 180
 kabeltelevisie (Ziggo) ......................... € 43
 auto ...................................................... € 29
 extra auto ............................................. € 51
 hond ..................................................... € 51
 extra hond (maximaal 1) ......................... € 66
 wintergebruik (alleen mogelijk deel 2) ..... € 56
 abonnement
o vader/moeder/extra persoon ........... € 43
o tweede gezin .................................. € 153

 zwemabonnement
o per persoon vòòr 1 april .................€ 2,50
o per persoon vanaf 1 april ................€ 4,50
 overnachtingstarief per persoon per nacht
o logies ..............................................€ 4,00
o toeristenbelasting............................€ 1,20
tot 2 jaar gratis / 4de en 5de persoon gratis
 dagbezoek p.p.p.d. ...............................gratis
 water per m³ (in 2017) .........................€ 3,18
 elektra per kWh (in 2017) ...................€ 0,35

Diversen
 Logés, huurders en uitwonende kinderen vallen onder het overnachtingstarief
 Gebruik van het binnen- en buitenzwembad is voor onze gasten gratis en voor eigen risico.
Watertemperatuur van het binnenzwembad is 28°C
 Het binnenzwembad is geopend van 1 april t/m 30 september. Het buitenzwembad is, bij goede
weersomstandigheden, geopend van 28 april tot 2 september 2019
 Het gebruik van de douches en het warme water zijn gratis
 De aanbetaling van € 250,- voor 15 november 2018 of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Het
restant voor 1 mei 2019. Betaling per automatische incasso is mogelijk
 Bij niet-tijdige betaling wordt 1 % rente per maand (=12% per jaar) in rekening gebracht

REGLEMENT
(aanvulling op RECRON-voorwaarden)
1. In uw caravan of tent mogen geen andere personen
overnachten, dan degene die bij de beheerder staan
ingeschreven
2. Verhuurt u het kampeermiddel, of laat u andere
personen erin logeren, dan vallen deze personen
onder het overnachtingstarief. De eigenaar van het
kampeermiddel is aansprakelijk voor deze personen;
hij/zij dient er voor zorg te dragen, dat het
verschuldigde overnachtingstarief word voldaan
3. Onze camping is uw recreatie-erf met spelende
kinderen. Daarop past geen gemotoriseerd verkeerd
(alleen als het niet anders kan). Daarom dient er
stapvoets gereden te worden. Dit is ± 5 km/h (alleen
eerste versnelling en eventueel remmen). In geval van
overtreding kan de toegang worden ontzegd.
4. Personen jonger dan 21 jaar mogen met een bromfiets
over de camping, indien de motor buiten werking is
gesteld
5. Tussen 2300 uur en 0800 uur geldt er de nachtrust. U
dient zich dan zodanig te gedragen dat de omgeving
geen last van u heeft
6. Tussen 2300 uur en 0800 uur mogen er geen
motorvoertuigen over de camping rijden. De
slagbomen blijven gesloten van 2300 uur tot 0800
uur. Het parkeerterrein, voor bij de uitgang, blijft
toegankelijk
7. Huisdieren dienen kort (max. 2 m.) aangelijnd te zijn.
Er zijn speciale hondenweiden aanwezig waar u de
hond kunt uitlaten. Indien u met de hond over de
camping loopt, dient u een schepje of
hondenpoepzakje bij u dragen (mocht de hond zijn
behoefte doen, dan kunt u dit onmiddellijk
opruimen). Huisdieren van bezoekers worden niet
toegelaten.
Andere huisdieren dan honden of katten alleen in
overleg met de beheerder.
8. Bezoekers dienen voor 23.00 uur het terrein te
verlaten. Blijven zij overnachten, dan dient u dit te
melden op de receptie. Zij vallen dan onder het
overnachtingstarief

9. Houd de camping en de sanitairgebouwen schoon en
netjes; uw medegasten zullen dit op prijs stellen.
Kinderen jonger dan 6 jaar mogen de
sanitairgebouwen alleen onder toezicht van een
persoon ouder dan 12 jaar betreden
10. Het huishoudelijke afval kunt u in de vuilcontainer
(bij de uitgang) deponeren. Glas, blik en papier kunt
u in de speciale containers deponeren; bij de uitgang.
Batterijen kunnen bij de receptie worden ingeleverd.
Oud ijzer kan, na overleg, is een speciale container
worden gedeponeerd. Al het andere afval (o.a.
koelkasten, matrassen, vloerbedekking, hout, enz.)
dient u mee naar huis te nemen of inleveren bij uw
gemeentelijke afvalbrengstation
11. Zonder toestemming van de beheerder is het niet
toegestaan om schuttingen, afdaken of andere
obstakels te bouwen of te plaatsen
12. Sinds 1 januari 2010 mag op de kampeerplaats
maximaal één opbergschuurtje (berging) staan met
een oppervlakte van maximaal 6 m2. Het geheel mag
niet hoger zijn dan de stacaravan/chalet.
Vaste oversteek van een schuurtje mag maximaal 1/3
van dakoppervlakte, maar nooit groter dan de
oppervlakte van het schuurtje zijn
13. Een opstapje voor de caravan mag maximaal 1,4 m
breed, 2,1 m lang en caravan hoog zijn. Materiaal en
kleur in overleg met de beheerder.
14. Een partytent of overkapping is toegestaan mits:
 maximaal stacaravan/ chalet hoogte
 maximaal tien centimeter hoge vloer ten opzichte
van het maaiveld
 dak van zeil of doek, welke van november t/m
maart is verwijderd
 Eventuele zijkanten minimaal 2/3 doorzichtig
 constructie staat op minimaal tien centimeter
afstand van stacaravan of chalet.
De totale overkapte oppervlakte op de plaats (zonder
het opstapje), inclusief oversteek van een schuurtje,
is vijftien vierkante meter

15. Afzetting op de plaats is alleen toegestaan in het geval
van kinderen tot 6 jaar en/of huisdieren. Maximaal
negen meter aaneensluitend betongaas en hekje/deur
van betongaas, voorzien van begroeiing. De hoogte
van de afzetting is maximaal 0,80 m.
16. Sinds
1
januari
2011
worden
alleen
schuttingen/afscheidingen van betongaas met
klimopbegroeiing en eventueel, in combinatie met,
wilgentenenmatten toegestaan. De schuttingen /
afscheidingen mogen maximaal 1,8 m hoog zijn, en
niet langer dan 2x de caravanbreedte.
17. Vanaf de meivakantie tot en met 1 september is het
niet toegestaan om groot onderhoud of verbouwingen
bij of aan de stacaravan, chalet of staplaats te
verrichten
18. Zonder toestemming van de beheerder is het niet
toegestaan struiken en/of bomen te snoeien, rooien of
te verplanten
19. Open vuur (o.a. vuurkorf, open gasheater) is niet
toegestaan. Barbecueën is toegestaan tot 22.00 uur,
mits voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen
ter voorkoming van brand (emmer met water/zand)
20. Het water gebruik is alleen voor huishoudelijke
doeleinden. Dus geen tuin sproeien of auto’s wassen
21. Op een seizoen-/vaste plaats heeft u 6 of 10 ampère
stroom tot uw beschikking (dus totaal ±1380Watt of
2300Watt maximaal). Mocht door uw toedoen de
elektriciteit uitvallen, dan berekenen wij € 2 voor het
herstellen van de zekering
22. Bij aanschaf, plaatsen of verkopen van een caravan
moet rekening worden gehouden met de leeftijd en
kwaliteit. Een caravan ouder dan tien jaar of met een
waarde van minder dan €3400,- wordt niet meer
toegelaten tot de camping. Een caravan ouder dan 20
jaar of met een waarde minder dan € 3400,- moet
buiten het terrein, zonder behoud van de standplaats,
verkocht worden

aansprakelijk. Het spreekt voor zich, dat wanneer u
schade veroorzaakt, u deze ook dient te vergoeden
27. Zendantennes en satellietschotels zijn niet toegestaan
28. Bestaande rechten blijven behouden totdat het
huurcontract van de plaats is beëindigd.
29. Ontruiming van standplaats in het geval van brand:
Wanneer een kampeermiddel van een particulier
afbrand, is de camping gerechtigd om binnen 7 dagen
te mogen ruimen. De kosten van de calamiteit zijn
voor de eigenaar van het kampeermiddel
30. Vliegeren is alleen toegestaan op het veld bij de
Hertenweide van 9.00 uur tot 22.00 uur. De vliegers
mogen geen lawaai maken en een ander niet tot last
zijn. Vanwege de veiligheid en privacy is het gebruik
van Drones niet toegestaan op de camping.
31. Verhuur alleen toegestaan binnen familie, maximaal
3 weken achtereen.
32. Waar dit reglement niet in voorziet, beslist de
beheerder of degene die hem vervangt.
De volgende punten (32 tot en met 34) gelden alleen voor
plaatsen op: Dobbe, Speulder, Spinde, Haoz, Iegelkaor,
Rieve en Naober
33. Bloemen of planten mogen in potten of bakken
worden geplaatst; dus niet in de grond. Het aanleggen
van tuintjes e.d. is niet toegestaan. Klimopbegroeiing
ten behoeve van afscheidingen kunnen wel in de
grond worden geplaatst. Aan de voorzijde van de
plaats mag de heg van de zijkant worden doorgezet.
34. De auto(‘s) dient u op uw eigen plaats te parkeren
35. Winterverblijf toegestaan indien toeslag voldaan.
Permanente bewoning niet toegestaan. In de periode
van 30 september t/m 1 april is verblijf in de chalet
of stacaravan alleen toegestaan voor eigen
(contracthouder) gebruik met een maximale
aaneengesloten periode van 14 dagen.

23. Als u de caravan wilt verkopen op de plaats, dient u
eerst de beheerder in kennis te stellen. Er mogen geen
advertenties in of aan de caravan of op het
publicatiebord worden aangebracht.
24. U dient uw kampeerplaats zelf goed te onderhouden.
Indien dit niet goed wordt verzorgd, zullen wij de
plaats onderhouden. De kosten hiervan zullen worden
verhaald op de eigenaar van de betreffende caravan
25. De totale oppervlakte van de tegelplateaus rond de
caravan mag niet groter zijn dan de oppervlakte van
de caravan zelf. Heeft u bijvoorbeeld een caravan van
drie meter bij tien meter, dan mag de totale
oppervlakte van de tegelplateaus maximaal (3x10=)
30 m² bedragen.

Download de Hondsrug App

(Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden)
(versie september 2018)

26. U kampeert op eigen risico. Zowel voor diefstal,
beschadiging als ongevallen, achten wij ons niet

