
  
 

Spelregels Camperplaatsen 

 

1. Vooraf reserveren via onze website (niet telefonisch) is aanbevolen indien 
men zekerheid wil hebben omtrent de beschikbaarheid van een 
camperplaats bij aankomst. Gasten die hebben gereserveerd, hebben 

altijd voorrang boven gasten die niet vooraf hebben gereserveerd. 
2. Bij aankomst aan de poort: toegang tot het terrein uitsluitend na 

telefonische aanmelding, bereikbaar op telefoonnummer 06-46 41 22 89 
3. Aankomst is mogelijk tussen 13.00 uur en 19.00 uur. Wij verwachten dat 

u op de dag van vertrek uw plaats vóór 13.00 uur vrijmaakt en schoon 

achter laat.   
4. Uw staanplaats wordt aangewezen door de havenmeester. Toewijzing 

gebeurt op volgorde van aankomst. Specifieke plaatsen kunnen niet 
worden gereserveerd. 

5. Het tarief is voor alle camperplaatsen gelijk gedurende het gehele jaar. 

Alle voorzieningen zijn inclusief: elektriciteit (max. 10 A), WIFI, 
drinkwater en gebruik toiletgebouw. Het tarief is onafhankelijk van het 

wel of niet gebruiken van specifieke voorzieningen. 
6. De maximale verblijfsduur bedraagt 5 x 24 uur. Neem contact op met de 

havenmeester indien u langer wenst te blijven.   

7. Het is campergasten verboden zich op de steigers te begeven behalve de 
steiger die toegang geeft tot het havenkantoor en het sanitair gebouw. 

8. Huisdieren dienen op het terrein aangelijnd te zijn. De lijn dient kort te 
zijn (max. 1,5 m). Uitwerpselen dienen te worden opgeruimd.  Uitlaat 
mogelijkheden zijn buiten de poort ruimschoots aanwezig.  Gevaarlijke 

honden zijn niet toegestaan. 
9. Afwassen van vaat dient in de camper te gebeuren. Dit is niet toegestaan 

in het sanitair gebouw of elders op het jachthaven terrein. 
10. Vissen op de steigers van de jachthaven is niet toegestaan.  

11. Het uitzetten van een kleine luifel is toegestaan. Het is niet toegestaan 
een voortent of losstaande tent bij de camper of elders op het terrein te 
plaatsen. Caravans zijn niet toegestaan. 

12. Fietsen dienen bij de eigen camper te worden gestald of in de centrale 
fietsenstalling (niet tegen bomen of tegen hekwerk).  

13. Het gebruik van een barbecue is toegestaan op de daartoe ingerichte 
plaatsen op de ligweide. 

14. Vogels zoals ganzen en eenden zorgen voor overlast. Vogels daarom niet 

voeren. 
15. De grijswatertank en chemisch toilet kunt u legen bij het servicepunt, 

richting de uitgang. 
16. Stilteperiode: van 22.00 uur tot 07.00 uur. 

 


