
 

Parkregels 

Gasten, bezoekers en logés 

- Overnachtende logés of familieleden welke gebruikmaken van het kampeermiddel 

dienen zich te melden, waarna het geldende tarief in rekening zal worden gebracht. 

- Neem kennis van de geldende tarieven, zodat er geen misverstanden ontstaan. 

- Tussen 23.30 uur en 7.30 uur dient er volledige rust op het terrein te zijn. 

 

Auto’s / motoren 

- Bezoekers kunnen uitsluitend op de parkeerplaats parkeren. 

- Plaats geen auto’s op lege kampeerplaatsen. 

- Denk aan uw snelheid op het terrein. 

- Per kampeerplaats wordt één slagboomsleutel gegeven. 

 

Huisdieren 

- Houdt huisdieren aangelijnd. 

- Laat uw huisdieren buiten het terrein uit. 

- Ruim uitwerpselen van uw huisdier op het terrein op. 

 

Sanitair gebouwen 

- Houdt de sanitair gebouwen schoon en netjes. 

- Laat (kleine) kinderen niet alleen naar het toilet gaan. 

- Roken is niet toegestaan. 

- Huisdieren zijn niet toegestaan. 

- Douches werken op munten, deze zijn verkrijgbaar tijdens openingsuren op de 

receptie (€0,50 per stuk). 

- Heet water voor afwassen en in de was-cabines op inworp van €0,10. 

- Chemisch toilet/toiletemmers ledigen bij de daarvoor bestemde stortplaats, niet in 

de toiletten. 

- Damesverband/vochtige doekjes in de afvalbak of stortkokers.  

 

 



Zwembad 

- Geopend van hemelvaart tot ca. 1 september 

- Diepte aflopend van 60cm tot 140cm 

- Er is geen permanent toezicht, let op (kleine) kinderen 

- Het zwembad is bestemd voor onze gasten, niet voor bezoek 

- Huisdieren niet toegestaan binnen het hek van het zwembad 

 

Wasserette 

- Geen toegang beneden 16 jaar (of zonder volwassene). 

- Munten en waspoeder voor de wasmachine is verkrijgbaar in de receptie 

- Muntgeld inworp voor de droger. 

- Centrifuge/strijkijzer inworp €0,50 

 

Afval 

- Los afval in de blauwe afvalzakken op het terrein. 

- Losse afvalzakken kunt u naast de blauwe zakken zetten. 

- Glas in de container 

- Papier/karton inleveren bij de groene deur bij het infobord. 

- Gras in de grijze containers bij de afval- en glascontainer. 

- Let op: grof vuil zoals stoelen, koelkasten, tenten enz. dient u zelf af te voeren. 

Al ons afval wordt bij de afvalverwerker machinaal gescheiden. 

 

Barbecue / vuurkorven / houtkachels / open vuur 

- Bovenstaande zijn niet toegestaan. 

- Gasbarbecue wel toegestaan. 

- Houtskoolbarbecue toegestaan bij normaal gebruik (niet als vuurplaats). 

- Denk aan uw buren i.v.m. rook, en denk aan brandgevaar. 

- Tijdens een droogteperiode kan een barbecueverbod van kracht zijn. Houdt hiervoor 

het informatiebord, of onze website in de gaten. 

 

Elektra 

- Wij maken gebruik van goedgekeurde aansluitkasten voorzien van een 

aardlekschakelaar. 

- Stacaravans dienen een eigen aardlekschakelaar te hebben (als eigenaar bent u zelf 

verantwoordelijk voor de werking hiervan). 

- Bij een storing in uw kampeermiddel waardoor andere gasten hinder ervaren kunnen 

wij het elektra van uw kampeermiddel uitschakelen (wij zullen altijd contact 

opnemen als dit het geval is). 



 

Water 

- Verdeeld over het terrein staan watertappunten, dit zijn geen was- of spoelplaatsen. 

- Het aankoppelen van slangen op deze tappunten is niet toegestaan. 

- Sproeien van tuintjes / wassen van auto’s is niet toegestaan. 

- Denk aan uw waterverbruik en laat kranen niet onnodig doorlopen. 

 

Gas 

- Het plaatsen van een gastank is niet toegestaan. 

- LPG gebruik in uw kampeermiddel is niet toegestaan. 

 

Medische diensten en noodgevallen 

- Op de achterzijde van de plattegrond staan de telefoonnummers van de medische 

diensten. 

- Uitgebreide informatie hangt op het info-bord. 

- Wilt u, indien u alarmnummer 112 heeft gebeld, de beheerders hiervan in kennis 

stellen. 

- Bij noodgevallen zijn wij bereikbaar op telefoon nr.: 0573 – 441385 

 

Wintersluiting 

- In de periode van 31 oktober tot 1 april is de camping gesloten. Mocht u in deze 

periode gebruik willen maken van uw kampeermiddel, houdt er dan rekening mee 

dat wij niet altijd (kan ook ’s nachts) aanwezig zijn. 

 

Toeristische kampeerplaats 

- Plaats uw kampeermiddel op het voor u bestemde gedeelte. 

- Aankomst na 14.00uur, vertrek voor 11.00uur. 

- Houdt uw plek opgeruimd en laat deze na vertrek ook netjes achter. 

 

Seizoen/jaarplaats 

- Voor informatie wat betreft de standplaatsinrichting en (verkoop)voorwaarden 

wijzen wij u op de aan u gestuurde bijlages met de documenten 

“Standplaatsinrichting” en “Verkoopvoorwaarden. 

- Let op: Permanente bewoning is niet toegestaan. Bij constatering van permanente 

bewoning kan Camping Reusterman de lopende overeenkomst beëindigen.  


