Kampeerreglement Camping Bosbad Zwinderen 2018-2019
Wij wensen al onze gasten en bezoekers een prettig verblijf op Camping Bosbad Zwinderen. We
hopen in goede harmonie, met respect voor mens, dier en natuur, een aangename tijd met elkaar
door te brengen. Om dit alles in goede banen te leiden vind u hieronder de kampeerregels die voor
iedereen gelden:
Aanmelden en vertrek
• Bij aankomst graag melden bij de receptie zodat wij u kunnen inschrijven, informatie kunnen
geven en uw kampeerplaats kunnen aanwijzen.
• Op de dag van aankomst bent u van harte welkom vanaf 14:00 uur. De dag van vertrek
vragen wij u om uw kampeerplaats voor 11:00 uur schoon en netjes achter te laten. Afwijken
van deze tijden is mogelijk in overleg.
• De openingstijden zijn afhankelijk van het seizoen en zijn te vinden bij de deur van de
receptie. Wanneer de receptie gesloten is, kunt u altijd iemand bereiken via het
telefoonnummer wat aangegeven staat bij de receptie.
• Op zondag biedt de camping geen mogelijkheid voor aankomst. Vertrekken op zondag is
mogelijk in overleg.
Auto’s
• U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen.
• Wij vragen u zo minimaal mogelijk met uw auto het camping terrein te betreden.
• Voor de veiligheid van alle campinggasten geldt een maximum snelheid van 5km/u op het
gehele campingterrein. Voetgangers hebben altijd voorrang.
• Voor het inladen/uitladen van spullen graag de auto op de weg/verharding laten staan.
Fietsen
• Op het terrein mag u rustig fietsen op de paden, echter voetgangers hebben altijd voorrang.
Huisdieren/Hond
• Kindvriendelijke en goed opgevoede (rustige) dieren zijn welkom indien gezond en ingeënt
(aan te tonen met het paspoort voor gezelschapsdieren). Honden/katten moeten te allen tijde
aangelijnd zijn op het kampeerterrein. Zij mogen hun behoefte niet op het terrein doen, mocht
er een ongelukje gebeuren dan zorgt de eigenaar van het dier er onmiddellijk voor dat alles
opgeruimd wordt.
• In de accommodaties van de camping zijn huisdieren verboden. Dit om hygiënische redenen.
• De eigenaar is volledig aansprakelijk voor alle mogelijke schade welke door het huisdier
veroorzaakt wordt. Ook buiten het terrein van de camping de hond graag aangelijnd houden.
• Als mogelijk agressief bekend staande rassen zoals Pitbullachtigen en van oorsprong
vergelijkbare (vecht)honden, Rottweilers en Dobbermans passen niet bij de aard van de
camping en zijn niet welkom. (toelichting: mocht er een incident plaats vinden dan is dat op
geen enkele wijze uit te leggen).

Afval en hygiëne
• Houdt de omgeving van uw eigen kampeerplaats schoon.
• Afval zoveel mogelijk scheiden. Huisvuil in een gesloten vuilniszak in de grijze container.
Papier/karton in de blauwe papiercontainer. Glas in de glascontainer.
• Afval water van vuilwatertanks en chemisch toilet uitsluitend legen in het chemisch toilet van
de camping.
Rust en orde
• Camping Bosbad Zwinderen is een familiecamping. Voor de rust van uw en andere kinderen
wordt daarom gevraagd om vanaf 22:00 uur rustig te zijn.
• Radio/televisie/ipads graag alleen gebruiken met een dusdanig geluidsvolume dat het
niemand stoort en buiten het eigen verblijf niet hoorbaar is.
• Dronkenschap, agressie, ruzie, vandalisme en crimineel gedrag is niet toegestaan.

Wi-Fi
• Camping Bosbad Zwinderen biedt gratis Wi-Fi aan. Camping Bosbad Zwinderen is niet
verantwoordelijk voor enig verlies van informatie of schade aan uw apparatuur als gevolg van
het gebruik van het netwerk.
• Het is niet toegestaan informatie van illegale aard over ons netwerk te verspreiden
Sanitaire voorzieningen
• Van iedereen wordt verwacht het sanitairgebouw bij gebruik zo schoon mogelijk te houden.
• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Het is verboden kinderen in en om het sanitairgebouw te laten spelen.
• Jonge kinderen mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van douche of toilet.
• Het gebruik van de douche is gratis. Op de deur van de douche staat aangegeven hoelang de
douche werkt.
• Er is een wasmachine en wasdroger aanwezig. Munten en was tabs zijn te verkrijgen bij ons.
• Mocht u een toilet of douche aantreffen die niet schoon is, meld dit dan bij de receptie. Deze
toilet of douche wordt dan zo spoedig mogelijk schoon gemaakt.
• Het is niet toegestaan te roken in en om het sanitairgebouw.
Veiligheid
• In de receptie is een EHBO doos aanwezig voor hulp bij kleine ongevallen. Op het terrein van
het zwembad is een AED aanwezig. Mocht u deskundige hulp nodig hebben, meld dit dan bij
de receptie, wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste deskundige.
• In verband met brandgevaar is open vuur verboden. Alleen na overleg met de beheerder en
op de daarvoor bedoelde plaats mag vuur gestookt worden. Bijv. een kampvuur na een
activiteit.
• Barbecueën is toegestaan. Tenzij dat het brandgevaar te groot is. (droogte, wind) De
beheerder zal dit dan op het informatiebord bij de receptie aangeven.
• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheidssituatie met betrekking tot
gasgebruik op uw kampeerplaats. Gebruik uitsluitend goed gekeurde gastanks en
gasslangen.
• Er mogen geen gaten of guilen gemaakt worden in het grasveld.
• Het betreden van de speeltuin is op eigen risico. Kinderen onder de 5 jaar mogen hiervan
alleen gebruikmaken onder toezicht van een volwassene.
• Het bos om de camping heen is opengesteld en mag betreden worden. Denk aan de natuur,
laat geen afval achter in het bos en blijf op de hiervoor bedoelde paden. Betreden van het bos
is op eigen risico.

Bezoekers
• Bezoekers van de gasten zijn van harte welkom. Bezoek graag
melden bij de receptie. Voor dagbezoek geld een tarief van €1,- p.p.
• Bezoekers van de gasten mogen geen gebruik maken van gratis toegang tot het zwembad, zij
moeten bij het gebruik maken van het zwembad betalen aan de kassa van het zwembad.
Huuraccommodaties
• Voor het huren van ingerichte tenten of chalet geldt een extra reglement. Deze wordt u
toegestuurd wanneer u een accommodatie huurt. Per accommodatie wordt €50,- borg
gevraagd. Deze wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na uw vertrek weer
terug gestort op uw rekening. Eventuele gebreken of kapotte dingen worden van de borg
ingehouden. Ook bij het niet schoon achterlaten van de accommodatie wordt een deel van de
borg ingehouden. Op onze website is een lijst wat welke spullen kosten bij kapot of kwijt zijn.
• Als u boekt kunt u een voorkeursplaats aangeven. Hiermee proberen we zo veel mogelijk
rekening te houden. De definitieve plaats is 1 dag voor uw aankomst bekend.
Klachten
• Heeft u een klacht over iets aangaande de camping of de voorzieningen, meldt u het ons
alstublieft zo spoedig mogelijk zodat wij in staat zijn er iets aan te doen. Blijft u niet met een
ergernis rondlopen, wij streven naar een ontspannen en gezellige sfeer en willen daarvoor
doen wat in alle redelijkheid mogelijk is.

