Kampeerregels & veel gestelde vragen
Respect voor de landelijke rust, de natuur, het landschapsschoon,
medekampeerders en de omgeving staan bij ons hoog in het vaandel. De
onderstaande kampeerregels vloeien voort uit dit gedachtegoed.
Wij zijn aangesloten bij Stichting De Groene Koepel www.natuurkampeerterreinen.nl.
Hiermee staan wij voor kamperen in zijn puurste vorm met als belangrijkste
kenmerken: respect voor rust, kleinschalig maar ruim, een landschappelijke
omgeving met een rijke natuur en goede maar eenvoudige voorzieningen.
De groene koepel / natuurkampeerterreinen:
Wat betekent dit voor u?
o Wilt u kamperen op ons terrein dan dient u in het bezit te zijn van een geldige
Natuurkampeerkaart. Bent u niet in het bezit van deze kaart, dan kunt u deze
bij ons aanschaffen.
o Met één Natuurkampeerkaart mag u met uw gezin (alle gezinsleden) OF
kampeergezelschap tot maximaal 4 personen (inclusief uzelf) gebruik maken
van ons kampeerterrein.
o Met de ondertekening van de Natuurkampeerkaart heeft u aangegeven
bekend te zijn en akkoord te gaan met de afspraken en regels die gelden voor
alle Natuurkampeerterreinen en dus ook voor ons Natuurkampeerterrein.
o Seizoensplaatsen hebben wij als natuurkampeerterrein niet. Ook geen vaste
plaatsen.
Beheerder:
o Bij aankomst dient u zich te melden in het theehuis of bij de beheerder. Is de
beheerder niet aanwezig en het theehuis gesloten, belt u dan met het
telefoonnummer dat op de voordeur hangt. De beheerder zal u op weg helpen
en uw vragen graag beantwoorden.
o Wij vragen u de aanwijzingen van de beheerder altijd op te volgen.

Kampeerders:
o Alle natuurgenieters en rustzoekers (groot en klein) zijn welkom op ons
kampeerterrein.
o Vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur bent u welkom om aan te komen op onze
camping. Voor de pipowagens is de aankomsttijd na 14.30 uur en ook voor
21.00 uur. Afrekenen graag op de dag van vertrek voor 11.00 uur s ’ochtends.
Pinnen, ja graag!
o Rust en respect staat bij ons in een hoog vaandel. Tussen 22.00 en 8.00 uur
is er rust gewenst op ons terrein. Muziek is wel zachtjes toegestaan maar
harde muziek is bij ons niet toegestaan. Partytenten en feestverlichting zijn bij
ons op de camping niet toegestaan.
o Wilt u gasten ontvangen, dan kan dat natuurlijk in het theehuis (tijdens
openingstijden). Gasten op het kampeerterrein zijn alleen toegestaan na
overleg met de beheerder. Dit vanwege het feit dat wij onze kampeerders
zoveel mogelijk rust en ruimte willen garanderen. Wij rekenen een
bezoekerstarief van €3,50 per persoon.
o Er zijn picknicktafels waar iedereen gebruik van kan maken; ze horen niet
speciaal bij een kampeerplek. En zijn niet te reserveren.
o Doordat wij niet heel veel parkeerplaatsen hebben graag met zo min mogelijk
auto’s komen. Wij hebben autovrije zones op het terrein. Wij hebben op het
terrein karren staan om uw spullen naar uw plaats te vervoeren. Wilt u met uw
auto naar uw plaats rijden, dit mag alleen in overleg met de beheerder.
Parkeren graag op de parkeerplaats. Is er geen plaats? Meld dit dan bij de
beheerder.
o Chemisch toilet wij hebben een loospunt achter de volière. Niet op een
andere plaats legen.
o Kampvuur maken is zeker mogelijk bij ons. Op het kampeerterrein zijn
verschillende vuurplaatsen, waarvoor uitsluitend hout van ons eigen terrein te
gebruiken is (een product van onze eigen cliënten). Dit is per zak voor een
bescheiden prijs te koop. Een vuurkorf is uiteraard te lenen bij ons. Op advies
van de brandweer, bij extreme droogte kan het zijn dat een kampvuur maken
niet mogelijk is.
o Sanitair graag netjes houden. Indien nodig kinderen graag instructies geven
bij het gebruik van ons sanitair. Graag na het zwemmen niet douchen bij ons
in het hoofdgebouw maar in de spelletjesschuur. Zo houden we het netjes
met elkaar.
o Honden zijn bij ons niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden. In het
voor- en naseizoen kunt u overleggen met de beheerder over het toelaten van
uw hond.
o Afval scheiden vinden wij als natuurkampeerterrein erg belangrijk. Helpt u ons
mee?
o Speeltoestellen gebruik is geheel op eigen risico.
o Als kampeerders in een groep komen kunnen wij niet garanderen dat zij bij
elkaar kunnen staan. Wij doen uiteraard wel ons best.

o Dieren graag met respect behandelen.
o Privé bordjes niet toegankelijk voor gasten.

Annulering:
o Bij annulering graag een mailtje sturen naar amstelkade@reinaerde.nl.
o Ook bij ‘no show’ brengen wij de annuleringskosten in rekening.
o Wij hanteren de onderstaande annuleringsvoorwaarde:
 Bij annulering binnen één maand tot 1 week voor de ingangsdatum, 25%
van de overeengekomen prijs.
 Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum, 50% van de
overeengekomen prijs.

