Algemeen reglement (editie oktober 2017)
Welkom op Recreatiepark De Heische Tip. Wij hopen dat u hier een plezierige tijd zult beleven. Wij zullen
er alles aan doen om het u naar de zin te maken. Omdat eenieder het fijn mag hebben hier, en ieder op
zijn eigen wijze vakantie viert hebben wij een aantal spelregels opgesteld, welke u in dit reglement kunt
nalezen. Deze spelregels gelden voor iedereen op onze camping, of je nu recreant, (onder)huurder, logé
of bezoeker bent.

Definities
a. Kampeermiddel:
Stacaravan, toercaravan, vouwwagen, chalet, tent,
camper, e.d.
b. Jaarplaats:
Een plaats die is ingericht om gedurende het hele
jaar een
kampeermiddel te plaatsen, echter zonder dat er
sprake is van permanent verblijf.
c. Kampeerplaats:
Een plaats die is ingericht voor tijdelijke plaatsing
van toercaravans,
vouwwagens of tenten.
d. Camperplaats:
Een plaats die is ingericht speciaal voor campers.
e. Ondernemer:
De Heische Tip, het bedrijf dat de plaats aan de
recreant beschikbaar stelt.
f. Recreant:
Degene die met De Heische Tip een
huurovereenkomst voor een
jaarplaats, seizoenplaats of een toeristische plaats
aangaat.
g. Logé:
Een bezoeker die gelijktijdig met de huurder(s)
van de gehuurde
plaats, zoals genoemd in de overeenkomst,
overnacht.
h. Dag bezoeker:
Iemand die op visite komt voor een dagje.
Hieronder valt iedereen
die niet is genoemd in de aangegane
overeenkomst.
i. Onderverhuur:
Hiervan is sprake wanneer er een persoon op de
plaats verblijft, ( ongeacht of hij daarvoor betaalt)
welke niet genoemd is in de overeenkomst ,
zonder dat de eigenlijke recreant aanwezig is. Dit
is alleen toegestaan met toestemming van de
ondernemer.

Receptie
Openingstijden staan aangegeven bij de receptie.
Afhankelijk van de periode kunnen deze tijden wijzigen.
Voor dringende gevallen is de ondernemer altijd
telefonisch bereikbaar op nummer 0486-451458
Aankomst en vertrek: Huuraccommodaties
1.De huurder kan het gehuurde op de afgesproken dag van
aankomst betrekken. Op de vertrek dag dient de huurder
het gehuurde veegschoon op te leveren en het vuilnis
(gescheiden) achter te laten in de
milieu straat.
2. De juiste aankomst- en vertrektijden staan op uw
bevestiging vermeld.
3. Het is niet toegestaan om een extra bijzettentje te
plaatsen bij de huuraccommodaties.
Aankomst en vertrek: Kampeerplaatsen en
Camperplaatsen
1. De kampeerder kan de gehuurde plaats op de
afgesproken dag van aankomst betrekken. De juiste
aankomst- en vertrektijden staan vermeld op
bevestiging .
2. Bij vertrek dient de standplaats schoon achter gelaten
te worden en vuilnis (gescheiden) achter te laten in de
milieustraat.
3. Indien u besluit om vroegtijdig te vertrekken wegens
bijv. weersomstandigheden vindt geen restitutie plaats.
Toegang tot het terrein per auto
Voor de entree op De Heische Tip per auto is een
slagboomsleutel nodig, deze geeft gratis toegang tot het
terrein voor één auto. Een tweede auto kan op de
parkeerplaats voor de slagboom op het park staan.
Verkeer
Op het gehele terrein mag u niet harder dan stapvoets (
max. 10 km per uur) rijden. Vrachtwagens van recreanten
en van derden kunnen pas op het terrein toegelaten
worden na toestemming van de receptie. Bromfietsen (
inclusief motoren, scooters, quads, etc.) zijn alleen
toegestaan tussen 8.00 en 23.00 uur en slechts om het
terrein naar en van de eigen standplaats op en af te rijden.
Tussen 23.00 en 8.00 uur is bromfietsverkeer in het geheel
niet toegestaan. Onnodig rondrijden en te hard rijden op
bromfietsen leidt tot ontzegging van de toegang met de
bromfiets.

mensonvriendelijke of hinder veroorzakende huisdieren
niet (langer) toe te laten op de camping.

Bezoekers en Logees
Bezoekers en logees dienen vooraf aangemeld te worden
bij de receptie. Zij betalen de kosten die horen bij bezoek
of logeren. Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis entree.
Indien de bezoekers/logees zijn aangemeld, hebben zij het
recht gebruik te maken van alle faciliteiten die De Heische
Tip te bieden heeft. De auto van bezoekers/logees dient op
het centrale parkeerterrein geparkeerd te worden. De
recreant is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar
gasten, en dient er op toe te zien dat zij dit Algemeen
reglement naleven.
Bezoekers dienen voor 00.00 uur het kampeerterrein te
hebben verlaten.
Het verhuren van uw kampeermiddel
Onderverhuur is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de ondernemer. Op deze manier kan de
ondernemer na een kennismaking met de “onderhuurders”
alsnog beslissen niet akkoord te gaan, zonder opgave van
reden. De kosten die hiermee samengaan dienen vooruit te
zijn voldaan. Verder is de recreant verantwoordelijk voor
het gedrag van zijn/haar (onder)huurders. Hij/Zij dient er
tevens op toe te zien dat zijn/haar gasten dit Algemeen
reglement naleven. Bij het niet naleven van deze regels, is
de ondernemer gerechtigd de (onder)huurders per direct
de toegang tot het terrein te ontzeggen.
De Recreant mag zijn/haar kampeermiddel verhuren met
een maximum van 12 weken per jaar gedurende de
periode april t/m oktober. De directie behoudt zich het
recht voor hierop uitzonderingen te maken.
Huisdieren
Het meenemen van uw huisdier is toegestaan. Ditzelfde
geldt voor de huisdieren van bezoekers of logees. De
huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn met
uitzondering wanneer ze op de eigen standplaats zijn en
vandaar niet vrij kunnen weglopen. Op het
kampeerterrein zijn geen uitlaatplaatsen. Deze bevinden
zich buiten het kampeerterrein in het bos. Ook de
parkeerplaats is geen uitlaatterrein. Huisdieren zijn niet
toegestaan op het strand, in de speeltuin en in de sanitaire
gebouwen. Andere gasten mogen geen hinder hebben van
uw huisdieren. Wanneer u niet aanwezig bent op uw
standplaats dient u uw huisdier binnen te houden, dit in
verband met de kinderen en eventuele geluidsoverlast.
Ondernemer houdt zich ons het recht voor

Nachtrust
De nachtrust gaat in om 23.00 uur tot de volgende morgen
08.00 uur. Gedurende deze periode kan men geen gebruik
maken van het slagboomsysteem. In uiterste noodgevallen
kan men wel het kampeerterrein afrijden met de
slagboomsleutel. Verder mag er geen gebruik gemaakt
worden van motorvoertuigen.
Gedurende deze periode mag er geen hinderlijk geluid
gemaakt worden.
Gezellig voor de tent zitten is natuurlijk erg plezierig.
Bedenk daarbij echter wel dat geluid ’s avonds ook verder
weg te horen is. Daardoor bestaat de kans op overlast voor
andere gasten. M.a.w.: houdt het voor iedereen gezellig en
doe het rustig aan.
Muziek/Geluid
Het hinderlijk ten gehore brengen van muziek of andere
geluiden is niet toegestaan. Zogenaamde “vak barbecues”
of andere feestelijkheden dienen schriftelijk te worden
aangevraagd bij de ondernemer. Bij voorbaat wijzen wij u
erop dat het gebruik van geluidsinstallaties niet is
toegestaan.
Barbecue en kampvuur
Het aanleggen van kampvuur of open vuur is zowel op als
buiten ons terrein ten strengste verboden. Het gebruik van
een barbecue is toegestaan mits deze verplaatsbaar is.
Vuurkorven en tuinhaarden zijn niet toegestaan.
Voetballen
Om schade aan kampeermiddelen en andere opstallen te
voorkomen, mag er op de kampeervelden niet gevoetbald
worden of andere balspelen zonder onze toestemming
worden gedaan. Hiervoor zijn speciale voorzieningen in de
vorm van de multifunctionele playground of het
voetbalveld net buiten het kampeerterrein.
Handelswaar
Het opslaan, te koop aanbieden of distribueren van
diensten en/of goederen is op De Heische Tip niet
toegestaan.
Drugs
Het gebruik, handelen of aanbieden van soft- en hard
drugs is niet toegestaan op De Heische Tip.

Wijzigingen Algemeen Reglement. De Ondernemer kan dit reglement periodiek wijzigen.
Die wijzigingen worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt en vervangen de oude bepalingen.

