GEDRAGSREGELS KAMPEERVELD

Hartelijk welkom op camping Getaway te Wouwse Plantage.
We hopen dat u hier een prettige tijd zult hebben. Wij doen er in elk geval alles aan om het naar uw
zin te maken.

Hoofdregel:
Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid van de vakantie te genieten.

De EHBO-trommel bevindt zich binnen het sanitair gebouw naast de ingang van de
toiletten.
Een AED is op het terrein beschikbaar en hangt buiten naast de ingang van de receptie.
Bij een calamiteit altijd eerst 112 bellen, daarna de receptie op 06 5773 1054

Aankomst en vertrek
U bent op de dag van aankomst vanaf 13:00 uur van harte welkom om uw kampeermiddel op de
gereserveerde kampeerplaats te plaatsen. Eerder aankomen kan alleen als dit van te voren
besproken is.
Als u vroege aankomst heeft bijgeboekt, bent u uiteraard eerder van harte welkom.
Iedere standplaats is afgebakend, zodanig dat de kampeerplaatsnummer het midden van de
kampeerplaats aangeeft. U kunt uw kampeermiddel binnen deze ruimte plaatsen.
Plaats uw kampeermiddel zodanig dat de overige gasten hiervan geen overlast ondervinden;
Bij vertrek moet de plaats om 12.00 uur ontruimd zijn. Is om 12.00 uur de plaats niet leeg, dan
brengen wij u een dag extra standplaatsgeld in rekening.
De plaats dient bij vertrek schoon, opgeruimd en geëgaliseerd achter te worden gelaten.
Slagboom, wandelpoort en schuifhek
Voor het bedienen van de slagboom en schuifhek hebt u een pincode nodig. Per reservering verkrijgt
u één pincode. Uitlenen van de pincode aan derden (buiten uw gezelschap) is niet toegestaan.
De slagboominstallatie is buiten werking van middernacht tot 07:00 uur ‘s morgens. Natuurlijk kunt u
in noodgevallen ons terrein met de auto altijd verlaten. De slagboom gaat voor uitrijdend verkeer
altijd open.
De schuifpoort gaat ’s avonds automatisch dicht een uur na zonsondergang en automatisch gaat de
poort om 07:00 uur ’s morgens weer open. Natuurlijk kunt u in noodgevallen ons terrein altijd
verlaten. De schuifpoort gaat voor uitrijdend verkeer altijd open. U kunt uw pincode gebruiken om
de schuifpoort aan de buitenzijde van de camping te bedienen.
De wandelpoort naast de schuifpoort is voor uitgaand te bedienen met een drukknop. U kunt de
gehele dag (24 uur) gebruik maken van de wandel- en schuifpoort.

Bezoekers
Bezoekers zijn bij ons welkom. Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen.
Uw bezoek mag tot 23:00 uur op het terrein blijven.
Overnachtende bezoekers dienen zich ook bij de receptie te melden in verband met opname in ons
nachtregister en het betalen van overnachtingstarief en toeristenbelasting.
De recreant is aansprakelijk voor alle schade, door hem, of zijn gezelschap of de hem bezoekende
aan personen en/of eigendommen van de camping of derden op het terrein c.a. veroorzaakt.
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Verkeer en parkeren
Op ons terrein is het WegenVerkeersReglement van toepassing.
Auto's/motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden (maximaal 15 km/u).
Auto’s mogen niet bij of op de kampeerplaats geparkeerd worden. Deze mogen met uitzondering van
laden en lossen bij het kampeermiddel worden geparkeerd.
De auto's van uw bezoekers kunnen op het parkeerterrein, buiten de slagboom, geparkeerd worden.
Het parkeerterrein is niet bewaakt en parkeren geschiedt op eigen risico.
Vermijd het rijden met uw auto op ons terrein zo veel mogelijk.
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan, uitgezonderd voor
noodgevallen.
Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden
te worden voor ambulance, brandweer enzovoort.
Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat wij een toegangsverbod voor alle
motorvoertuigen afkondigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slechte weersomstandigheden.

Aan- en bijbouwsels
Het plaatsen van een bijbouwsel is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
* Het bedekken van een deel van de plaats is enkel toegestaan in een voortent indien gebruik wordt
gemaakt van voortent‐ventilatietapijt of (uitsluitend op een seizoenplaats) van vlonders. In geen
geval mogen gras verstikkende bodem bedekkende materialen, zoals (landbouw)folie, zeil en
worteldoek, gebruikt worden en/of op de plaats aanwezig zijn.
* bij uw kampeermiddel mag maximaal één schuurtent staan van maximaal 5 m2 en maximaal 2,5
meter hoog;
* u mag een windscherm plaatsen, mits deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
- maximale hoogte: 2.5m
- minimale afstand tot het windscherm van uw buren: 3 m
* u mag een tuinafscheiding plaatsen, mits niet hoger is dan 1,2 meter
Aan het einde van het seizoen of verblijf moet u alle aanbouwsels, tegels, windschermen,
voortenten, bijzettentjes en dergelijke opbergen. (ook die niet aan bovengenoemde voorschriften
voldoen)
Antennes en schotels
Televisie- antennes en schotels zijn toegestaan mits deze op uw eigen kampeerplaats en goed
verankerd staan.
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Geluidsoverlast
Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers
zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere campinggasten.
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. Dit betekent dat er een rijverbod is
voor gemotoriseerd verkeer. In die periode is het dus niet toegestaan lawaai te maken.
Wilt u uw autoportieren zachtjes sluiten.
Op zondagen graag geen geluid producerende kluswerkzaamheden plegen, ook geen grasmaaien.

Vuilafvoer
Op ons terrein staat een milieustraatje. Wij hebben afvalbakken voor: glas, papier, blik & plastiek en
restafval.
Huisafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container doen.
Tuin- en grofvuil mag niet in de container gedeponeerd worden. U kunt bij de receptie informeren
waar en wanneer het gestort mag worden.
Grofvuil dient u zelf bij de gemeentelijke grofvuilstortplaats te deponeren.
Iedere gast moet zijn plaats vrij houden van afval.
Chemisch afval (verf, terpentine, gas- en spuitbussen) kunt u bij de gemeentelijke vuilstortplaats
inleveren. Informeert u bij de receptie naar de openingstijden en de locatie.
Wilt u het oud papier, plastiek en glas van de rest van uw afval scheiden.
Was- en afwaswater en ander vervuild water, afkomstig uit uw caravan of tent dient u op te vangen
in een emmer, of iets dergelijks. De inhoud van de emmer kunt u legen in de loosputten. De inhoud
mag in ieder geval niet in de bodem geloosd worden (Wet Bodembescherming).
Laat het door u gehuurde plekje schoon achter.

Gebruik sanitaire voorzieningen
Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er aan mee dat het zo blijft.
Kleine kinderen (tot 4 jaar) mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van
onze sanitaire voorzieningen.
In het toiletgebouw is toiletpapier aanwezig.
In het toiletgebouw mag niet gerookt worden.
Wilt u de douche na gebruik droog trekken met de stripper/trekker.
Wilt u er op letten dat de sanitaire gebouwen geen speelplaatsen voor kinderen worden.
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Gebruik wasserette
Onze wasserette is de gehele dag geopend.
De was-pod en munten voor de wasmachine en de droogtrommel zijn verkrijgbaar bij de receptie.
U kunt geen waspoeder in wasmachine gebruiken. Gebruik wasmiddel dat bij de kleding in de
trommel geplaatst kan worden.
Graag na gebruik van de droger het opgevangen lint uit de lintvanger halen.
Lees de instructies van de wasmachine en droger goed voor gebruik. Kies eerst de wasprogramma,
dan pas het muntje gebruiken wanneer het apparaat erom vraagt.
Zwembad
Voor toegang tot het zwembad hebt u een pincode nodig, deze verkrijgt u bij uw reservering
(dezelfde als voor de slagboom).
Uw dag gasten/visite mogen gebruik maken van het zwembad.
De diepte van het zwembad varieert van 40 cm tot 140 cm.
Er wordt geen permanent toezicht op het zwembad uitgeoefend. In verband met de veiligheid is het
goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.
Kleine kinderen (tot 4 jaar/zonder zwemdiploma) mogen zonder toezicht van een volwassene niet bij
of in het zwembad.
In het zwembad mag niet worden gedoken.
Balspelen, luchtbedden, rubberboten, fietsen en honden worden in het zwembad niet toegelaten.
Huisdieren
Huisdieren/honden zijn welkom op ons terrein.
Per kampeerplaats zijn maximaal twee huisdieren toegestaan.
Uw hond dient te zijn ingeënt tegen hondsdolheid (Rabies).
Uw huisdier/hond dient aangelijnd te zijn of achter een omheining.
U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.
U mag uw huisdieren niet meenemen in de receptie, het toiletgebouw, de wasserette en bij het
zwembad.
Wanneer u ons terrein verlaat, mag u uw hond niet bij uw tent of caravan achterlaten.
Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen buiten het
terrein van de camping. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter
dit zelf direct op te ruimen.
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Gebruik water, elektra en gas
Water en elektra zijn duur (ook voor het milieu). Wees er zuinig mee!
Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan om drinkwater te
gebruiken voor het wassen van uw auto of caravan of voor speeldoeleinden.
Voor het stroomgebruik beschikt u over een aansluiting van 10 ampère, ongeveer 2300 watt. Dit is
voldoende voor het gebruik van enkele lampen, uw koelkast en televisie.
Het gebruik van haardrogers, elektrische kachels, broodroosters, kookplaten is beperkt toegestaan,
let op de maximale vermogen dat u maar kunt gebruiken.
Bij een hoger verbruik dan 10 ampère, 2300 watt ontstaat er een stroomstoring. Op de receptie kunt
u om heraansluiting vragen.
Per kampeermiddel mogen maximaal twee (volle of lege) gasflessen aanwezig zijn.
Balspelen/werpspelen
Op ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u geen werp- of balspelen
tussen de caravans en tenten te beoefenen, zodat er geen overlast ontstaat.
Brandveiligheid
Om brandgevaar te voorkomen hebt u voor de aanleg van kampvuren, barbecues en dergelijke onze
toestemming nodig.
Zorg altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue.
Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting, zodat u uw buren zo min mogelijk hindert.
Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw tent of caravan.
Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan.
Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.
Handel drijven
Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook is vanuit uw
kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.
Gevonden voorwerpen
Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het
voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen.
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Olietanks
Het is op ons terrein niet toegestaan een olietank te hebben. Brandstof voor uw vervoersmiddel
uitgezonderd.
Post en telefoon
Dringende berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk bij u bezorgd/aan u doorgegeven.
Uitgaande post kunt u deponeren in de brievenbus tegenover de kerk in het dorp.
De inkomende post sorteren wij dagelijks. De post wordt in alfabetische volgorde in het postvak bij
de receptie gelegd.
Onderhoud terrein
De camping heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties voor
onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de recreant of bezoeker
daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen
vergoedingen.

Klachten
Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen,
kunt u toch klachten hebben. Meld ze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen ze zo goed mogelijk
te verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u, omdat u op een HISWARECRON-camping staat, uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie
de HISWA-RECRON-voorwaarden.
Sanctie
Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen
gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met
onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen.
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Adressen
Tot slot volgen hieronder een aantal adressen, telefoonnummers, openingstijden en andere
mededelingen welke nuttig voor u kunnen zijn.
* Alarmnummer 112,
* adres + telefoonnummer camping: Bosbesstraat 65 4725 BC Wouwse Plantage 06 5773 1054
* huisartsen
- Huisartspraktijk P.J.H. Vrijdag 0165 301 203
- Huisarts A. Dorman 0165 742 735
- Huisartsenpost Bergen op Zoom 0164 273 855
- Huisartsenpost Roosendaal 0165 530 200
* tandartsen
- Practijk de Geer 0165 301 460
- Tandartsencentrum Tolberg 0165 563 448
* apotheken
- Boots apotheek Wouw 0165 303 751
- Service apotheek Wouw 0165 308 732

Openingstijden:
* zwembad: in het hoogseizoen (eind mei tot september) van 9:00 uur tot 20:00 uur
* receptie: ongeveer rond 9:00 uur tot 19:00 uur.

Mededelingen:
* fietsverhuur is mogelijk, vraag bij de receptie voor de mogelijkheden
* Laadpaal voor elektrische voertuigen is beschikbaar bij de parkeerplaats naast het zwembad.
* busverbindingen zijn bij en tegenover de kerk beschikbaar.
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