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Kampeer reglement van camping ’t Ol Gat. 
 
Wij willen ons onderscheiden door een grote mate van vrijheid in een rustige omgeving. Toch 
is het, ter wille van de leefbaarheid op onze minicamping, noodzakelijk u te attenderen op 
enkele regels. 
 

De regels: 
 
Aanmelden. Bij aankomst kunt u zich melden en inschrijven bij de receptie naast het woon-
huis. Daarna wordt u naar uw staanplaats verwezen. 
 
Afval. Graag scheiden en zo klein mogelijk aanbieden. Huisvuil in goed gesloten zakken in 
de container. Glas (zonder doppen/kurken) in de glasbak. Grofvuil kan niet op de camping 
worden achtergelaten, raadpleeg zonodig de beheerder over afvoermogelijkheden. 
 
Afvalwater. Bederft het milieu. Gooi het dus niet in de omgeving van uw tent, camper of ca-
ravan, maar bijvoorbeeld in de chemisch toilet uitstortplaats. 
 
Chemisch`toilettanks: Legen in de chemisch toilet uitstortplaats plaats. 
 
Elektriciteit. Een 10 ampère aansluiting te verkrijgen tegen het vastgesteld tarief. Het ge-
bruik van een elektrische kachel is alleen in overleg met de beheerder toegestaan. 
 
Grondzeilen. Graag gebruik maken van luchtdoorlatende grondzeilen. Plastic folie is niet 
toegestaan. In voorkomende gevallen overleggen met de beheerder. 
 
Lawaai. Hou rekening met andere gasten bij het gebruik van apparatuur, radio, TV, mobiele 
telefoon of een muziek instrument. Denkt dus aan het volume. Ook stemgeluid kan ver dra-
gen 
 
Nachtrust. Tussen 23.00 en 7.00 uur 
 
Sanitair. Gebruiken we samen en we moeten ze dus ook samen netjes en schoon houden. 
Kinderen beneden de leeftijd van 4 jaar niet zonder geleide in het toiletgebouw. 
 
Honden. Worden in beginsel toegelaten en moeten altijd aangelijnd zijn ook bij de camper, 
caravan of tent. Ze moeten buiten de camping langs de openbare weg worden uitgelaten, 
dus niet op het erf, in de bosjes of langs de oprit. 
 
Bezoekers. Mag u natuurlijk ontvangen, maar dienen zich altijd bij aankomst te melden en 
moeten de kampregels in acht nemen. Ook auto’s van bezoekers kunnen op de aangegeven 
parkeerplaats geparkeerd worden. Als er geen parkeerplaats beschikbaar is kan uitgeweken 
worden naar het parkeerterrein van de gemeente (lang parkeren 170 plaatsen). Gasten die 
overnachten betalen altijd het overnachtingtarief. Gasten die halve/hele dagen op bezoek ko-
men betalen volgens de tarievenlijst. 
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Auto's. Moeten worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaats. Parkeren van en/of 
wassen van auto’s bij de kampeerplek is niet toegestaan. Parkeren bij de tent is, gezien de 
bodem, niet mogelijk. We hebben een parkeerruimte op eigen terrein ingericht 
 
Beplanting. Rond onze camping is deze aangebracht om tenten en campers en caravans 
een beetje te onttrekken aan het oog van andere genieters van ons mooie landschap. Pro-
beer het groen zoveel mogelijk in stand te houden. Snoeien en/of verwijderen is niet toege-
staan. 
 
Afmeren. Kano's kunnen desgewenst bij de tent worden neergelegd. Er is een beperkt aan-
tal ligplaatsen in het water voor vaartuigen met geringe diepgang. 
 
Zwemmen. Op eigen risico. Reddingsmiddelen zijn op het terrein beschikbaar. Als het ge-
maal in werking is kan er niet gezwommen worden. Ook bij gebruik van kano’s en kleine 
bootjes is het dan uitkijken. Tijdens spuien (afhankelijk van de waterstand) kan in het deurgat 
van het gemaal een sterke stroming staan. 
 
Fuiken. Blijf uit de buurt van fuiken. Als u geïnteresseerd bent in paling(roken) neem dan 
een kijkje bij de palingrokerij in het dorp. 
 
Barbecueën. Is in beginsel toegestaan. Op de camping moet gewaakt worden voor brand en 
brandvlekken in het gras. Hou een emmer water paraat. Houdt rekening met anderen in ver-
band met rookoverlast. 
Er zijn tegels beschikbaar om brandvlekken te voorkomen bij gebruik van dicht bij de grond 
geplaatste sets. 
 
Kampvuur. Alleen op de daarvoor ingerichte plaats na overleg met de beheerder. 
 
Blusmiddelen. Beschikbare blusmiddelen mogen natuurlijk alléén in geval van nood worden 
gebruikt. 
 
Aansprakelijkheid. Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze cam-
ping bevindende goederen in eigendom van campinggasten of voor ongevallen van mens of 
dier, bij ons verblijvend zijn wij nimmer aansprakelijk. 
  
Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen mensen te weigeren. 
 
Suggesties, op- of aanmerkingen horen wij graag van u; zodat wij hier aandacht aan kunnen 
besteden. Wij wensen u een aangenaam verblijf toe op onze gezellige familiecamping 
 
HET OVERZICHT VAN TARIEVEN EN GEDRAGSREGELS TREFT U AANOP HET PRIK-
BORD BIJ DE KAPSCHUUR. EEN EHBO - VERBANDDOOS IS BESCHIKBAAR. 


