
PARKREGLEMENT
ALGEMEEN
1.Het park is uitsluitend toegankelijk via de officiële toegangen.
Autoverkeer is uitsluitend toegestaan op de verharde wegen en alleen
tussen 8.00 en 22.00 uur. Per kampeerplaats is maximaal één auto
toegestaan. De maximale snelheid is 5 kilometer per uur. Er wordt
uitsluitend geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
Auto’s mogen uitsluitend de kampeervelden oprijden voor het plaatsen
en verwijderen van tenten en/of caravans.
2.Boten, trailers en aanhangers mogen niet op het parkeerterrein of op
andere plaatsen - waaronder de eigen kampeerplaats - worden
geparkeerd, tenzij in overleg met de beheerder. Fietsen en bromfietsen
dienen zo veel mogelijk uit het zicht vanaf de weg worden geplaatst.
3.Bezoekers en gasten zijn welkom tussen 09:30 en 22:00 uur. Bezoekers
dienen zich te melden bij de receptie en logés moeten van tevoren bij de
receptie worden gemeld en afgerekend.
4.Tussen 22.00 en 08.00 uur moet het stil zijn op het terrein. Dit zijn ook
de tijden dat de slagboom gesloten is. Met de auto kun je in
noodgevallen ook ’s nachts het terrein af via de ingang. Neem dan
telefonisch contact op met de receptie. 
5.Elektrisch speelgoed zoals een hoverboard, elektrische step, elektrische
skateboard, monowheel, o.i.d. zijn op het kampeerterrein niet
toegestaan.
6.Bij barbecues dient men de grootst mogelijke voorzichtigheid te
betrachten met vuur. Open vuren zijn niet toegestaan. In overleg met de
beheerder mag je gebruik maken van de algemene vuurplaats op het
kampeerterrein.
7.Verboden is:
a.het gebruik van audio- en videoapparatuur zodanig dat het geluid
buiten het kampeermiddel hoorbaar is;
b.het plaatsen van een partytent op het kampeerterrein;
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a.het deponeren van huisvuil anders dan in de daarvoor bestemde
containers. Elk ander vuil dient buiten het park te worden afgevoerd of
naar een speciaal daartoe door de beheerders aangewezen plaats
worden gebracht;
b.bomen en struiken weg te halen of te vernielen;
c.jacht te maken op dieren;
d.het algemene terreingedeelte te gebruiken voor activiteiten die hinder
of ongemak veroorzaken;
e.door gedrag of handelingen aanstoot te geven of de veiligheid en de
rust van anderen in gevaar te brengen;
f.in de grond te graven, of palen te slaan;
g. vernielingen aan parkmeubilair, voorzieningen en infrastructuur te
veroorzaken.
8.Het is toegestaan kleine huisdieren op het park te houden, mits deze
op geen enkele wijze hinder veroorzaken met een maximum van twee
dieren per kampeerplaats. Op het kampeerterrein dienen deze dieren te
zijn aangelijnd. Honden dienen ‘uitgelaten’ te worden buiten het
kampeerterrein. 

JAARPLAATS
1.De gebruiker is verplicht de stacaravan niet anders te gebruiken dan
voor recreatie overeen komstig de reglementen en de van overheidswege
geldende bepalingen. Permanente bewoning is verboden. Het is
verboden in de stacaravan een bedrijf, beroep of handel uit te oefenen.
2.Het contract is tijdelijk. De huur van de grond geldt telkens voor een
jaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd.
3.In de stacaravan mogen geen andere personen overnachten, dan
degene die bij de beheerder staan ingeschreven. 
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4.Verhuur je de stacaravan, dan vallen deze personen onder het
overnachtingstarief. De eigenaar van het kampeermiddel is aansprakelijk
voor deze personen; hij/zij dient ervoor zorg te dragen dat het
verschuldigde overnachtingstarief wordt voldaan.
5.Alles wat de recreant zou willen aanpassen aan de jaarplaats moet
worden overlegd met de beheerder. 
6.Het is toegestaan om één opbergschuurtje te plaatsen bij een vaste
stacaravan op een jaarplaats na toestemming van de beheerder. Het
schuurtje mag maximaal 9m2 zijn. Het geheel mag niet hoger zijn dan de
stacaravan. Vaste oversteek van een schuurtje mag maximaal 80cm zijn
aan 1 zijde. Overige zijden maximaal 20cm. Daarbij kan de beheerder
bepalen hoe de opstallen eruit mogen zien en waar zij mogen worden
geplaatst. De opstallen dienen in elk geval zo geplaatst te worden dat zij
het uitzicht van andere eigenaren niet belemmeren en zo weinig
mogelijk hinder veroorzaken. Het is niet toegestaan om in het schuurtje
te overnachten. 
7.Looppaden rondom de stacaravan dienen te worden betegeld en het is
toegestaan om een nette paviljoen-tent te plaatsen op het terras. Het
plaatsen van schuttingen en/of een partytent en het gebruik van
pelletkachels en houtkachels is niet toegestaan. 
8.De recreant dient de verkoop voorafgaand aan de verkoop aan de
beheerder bekend te maken. De beheerder bepaalt of de stacaravan wel
of niet mag blijven staan. Wanneer de verkoop plaatsvindt zonder
behoud van jaarplaats dient de verkoper zorg te dragen voor het in
natuurlijke staat terugbrengen van de jaarplaats. De verkoper is
aansprakelijk voor alle eventuele kosten met betrekking tot eventuele
verontreiniging van de ondergrond en dergelijke. De stacaravan dient
voor het eind van de contractperiode van het kampeerterrein te zijn
verwijderd. De opzegtermijn van een jaarplaats bedraagt 3 maanden.



9.Vanaf de meivakantie tot en met de herfstvakantie is het niet
toegestaan om groot onderhoud of verbouwingen bij of aan de
stacaravan te verrichten. 
10.De gebruiker moet zijn stacaravan en het daarbij behorende terrein
goed onderhouden. Bij dit onderhoud moet rekening worden gehouden
met het aanzien van het park. Het park moet een ordentelijke en
harmonieuze aanblik bieden. Ontsierende voor werpen als
(schotel)antennes zijn niet toegestaan. Indien dit niet goed wordt
verzorgd, zal de beheerder de plaats onderhouden. De kosten hiervan
zullen worden doorberekend aan de eigenaar van de betreffende
stacaravan. 
11.Een nieuwe stacaravan mag pas worden geplaatst na toestemming
van de beheerder. De caravan moet in de oorspronkelijke vorm en kleur
blijven. Wil de gebruiker hiervan afwijken, dan kan dat alleen maar na
toestemming van de beheerder. 
12.De gebruiker mag geen gevaarlijke stoffen op zijn kavel hebben.

De beheerder heeft het recht om naleving van dit reglement te
verlangen. Daarnaast heeft de beheerder het recht de gebruiker al dan
niet tijdelijk de toegang tot het park te ontzeggen bij overtreding van dit
reglement.

De RECRON-voorwaarden zijn geldig op Boscamping Zwanemeer. 

PARKREGLEMENT


