REGELEMENT CAMPING ELDORADO
Dit campingreglement geldt voor:
- Het gehele campingterrein, het parkeerterrein en de zich daarop bevindende gebouwen.
- Alle personen die gebruik maken van bovengenoemde terreinen en gebouwen.
1. AANWIJZING
Door betreding van het campingterrein van Eldorado onderschrijft u als gast de toepasselijkheid van
dit regelement en wordt u geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de gedragsregels en de
algemene voorwaarden.
Eenieder die zich op het campingterrein, het parkeerterrein en de daarbij behorende gebouwen
bevindt, dient de aanwijzingen van de campingbeheerder en andere medewerkers van Eldorado op
te volgen.
2. GEBRUIK VAKANTIEVERBLIJF
Nieuwe kampeerders en alle bezoekers dienen zich te melden bij de campingbeheerder. Dit geldt
ook voor bezoekers van onze campinggasten met een seizoenplaats. Dagbezoekers hebben vrije
entree maar dienen zich bij aankomst aan te melden. Bezoekers die overnachten, moeten op de
receptie ingeschreven worden en dienen het overnachtingstarief en de toeristenbelasting te
voldoen. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk/aansprakelijk voor zijn gerechtigde personen
en derden (gasten).
De huur van uw perceel is strikt persoonsgebonden; verhuur van uw vakantieverblijf aan derden
(onderhuur) is niet toegestaan.
3. TERREIN & PERCEEL
Op seizoenplaatsen is het volgende toegestaan:
- Voor nieuwe gasten; de caravan dient jonger dan 10 jaar oud te zijn.
- Bestaande gasten; de caravans en tenten die reeds staan, mogen uiteraard blijven staan.
- Een voortent (niet langer dan de caravan)
- Een berging van tentdoek/metaal/kunststof (maximale oppervlakte 4m2 en hoogte 2,10m)
- Tent en voortent en bergruimte mogen samen niet meer dan 2/3 van de oppervlakte van het
perceel beslaan
- Een vloer/vlonder onder de voortent (maximaal 0,5m buiten de voortent)
- Een windscherm (deze dient in de winter afgebroken te worden)
- Een kleine tent (tijdens het seizoen)
Ieder type bebouwing, omheining, afscheiding, bij- en aanbouwsel, mag enkel en uitsluitend na
overleggen van een bouwtekening of voorbeeldfoto met afmetingen en met toestemming van de
beheerder en geplaatst worden.
Terrassen, veranda’s, vlonders, worteldoek, kustgras, en vloeren (anders dan als vloer in de voortent)
zijn niet toegestaan.
Teneinde het groene karakter van Eldorado te bewaren dient minimaal 1/3 van het perceel groen en
onbebouwd te blijven.
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Het is de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan op het terrein te graven, bomen of ander groen te
plaatsen, te snoeien of te kappen, tuintjes aan te leggen of bloembakken, beelden, vlaggen, posters
of andere decoratie te plaatsen. Het is niet toegestaan iets aan of tegen de afrastering om het
campingterrein te bevestigen of te plaatsen.
4. RUST
Eenieder is verplicht op het campingterrein, de orde, rust en netheid te betrachten, de veiligheid in
acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn/haar gedrag anderen lastig valt.
Gebruik van radio, tv of muziekinstrumenten is toegestaan mits u hiermee geen overlast veroorzaakt.
Op de camping is de nachtrust vastgesteld van ’s avonds 23.00 uur tot ’s morgens 7.00 uur. De
slagbomen werken niet van ’s avonds 23.00 uur tot ’s morgens 7.00 uur. Ook de sleutelkaart kan
gedurende deze tijd niet gebruikt worden. Bij calamiteiten kan de intercom bij de deur van de
receptie worden gebruikt.
5. NETHEID
Netheid betrachten op het campingterrein en toiletgebouwen is voor u vanzelfsprekend. Indien u
getuige bent van vandalisme, meld dit dan (in ons aller belang) onmiddellijk bij de
campingbeheerder!
6. VERKEER
Per perceel is één auto toegestaan op het terrein.
Auto’s mogen uitsluitend op eigen perceel geplaatst worden tenzij door de beheerder een andere
plek aangewezen is.
Om het verkeer op de camping te beperken en daarmee rust en veiligheid te bewaren, is het gebruik
van auto, bromfiets en andere gemotoriseerde voertuigen enkel toegestaan voor aankomst en
vertrek. Op de camping geldt een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets).
Denk aan de spelende kinderen!
7. BRANDGEVAAR
Open vuur, vuurkorven, houtkachels, fakkels, etc. zijn niet toegestaan. Barbecueën is wel toegestaan
behalve in geval van verhoogd brandgevaar door droogte. In dit geval zal dit bij de receptie
aangegeven worden.
8. HONDEN
Op het campingterrein houdt u uw hond(en) kort aan de lijn. Uw hond(en) dient u buiten het
campingterrein uit te laten.
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9. AFVAL
Afval kunt u in de daarvoor bestemde containers in de milieustraat deponeren. Deze staan achter de
garage bij de uitgang.
•
Huisvuil enkel in gele afvalzakken van Eldorado Parken (verkrijgbaar bij de receptie).
•
Glas deponeert u in de glascontainer.
•
Papier en karton deponeert u in de papiercontainer.
•
Chemisch toilet kunt u legen in de daarvoor bestemde stortplaatsen bij de toiletgebouwen.
•
Oud ijzer deponeert u in de daarvoor bestemde bak in de milieustraat.
Huisvuil, grofvuil, elektronisch afval en afval van thuis bij Eldorado deponeren is ten strengste
verboden.
10. ZWEMBAD EN SPEELTOESTELLEN
Het gebruik van speeltoestellen en het kinderbadje is voor eigen risico. Eldorado houdt geen toezicht
bij het kinderbadje en op de speeltuin!
11. WATERKANT
Voor kleine boten kunt u een ligplaats op het talud huren of een plaats aan een steiger. Indien nodig
kunt u ook een cradle huren voor uw boot.
kano’s, surfplanken rubberboten, vishengels e.d. mogen niet op het talud gelegd worden.
De vrije doorgang naar de waterkant voor medekampeerders, mag op geen enkele manier
belemmerd worden.
12. STEIGERS
De bootsteigers zijn uitsluitend bestemd- en toegankelijk voor huurders van de steigerplaatsen. De
maximum bootlengte is 7.00 meter over alles. Voor kleinere boten tot 120 kg is een cradle te huur.
13. TRAILERS
Boottrailers mogen uitsluitend in overleg en tegen betaling op de parkeerplaats bij de jachthaven
gestald worden.
14. BALSPELEN
Balspelen zoals voetbal en volleybal mogen niet op de camping beoefend worden. Hiervoor kunt u
terecht op het veld voor de bootshop bij de jachthaven.
15. ELEKTRICITEIT
In overleg met de beheerder kunt u, tegen betaling van een meerprijs, kiezen voor uitbereiding van
uw stroomaansluiting naar 10 Amp of 16 Amp. Stroomlevering bij kortsluiting in de caravan e.d.
wordt hersteld tussen 08:00 en 21:00 uur. Buiten deze tijden wordt dit niet hersteld.
Indien de stroom structureel uitvalt door een gebrek aan het kampeermiddel, behoudt Eldorado zich
het recht voor om de stroomlevering op te schorten totdat het gebrek kundig is verholpen.
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16. RIOLERING
Niet toegestaan is om eigen toiletvoorziening, wasmachines en andere (semi)permanente installaties
anders dan in de caravan aan te sluiten op de riolering van camping Eldorado. Voor vragen over wat
wel is toegestaan wendt u zich tot onze campingbeheerder.
17. VERKOOP / EINDE OVEREENKOMST
Verkoop van welke goederen dan ook is op ons terrein is niet toegestaan. Verkoop van uw caravan
met behoud van het perceel is niet mogelijk. Bij verkoop van uw caravan of bij einde van de
overeenkomst dient u uw perceel geheel leeg en schoon op te leveren.
18. RECRON
Camping Eldorado is aangesloten bij de Recron. Voor alle diensten van Eldorado gelden de
toepasselijke Recron-voorwaarden; algemene voorwaarden toeristisch kamperen en
seizoensplaaten.
VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN
De medewerkers van Eldorado doen hun best om het u tijdens uw verblijf naar de zin te maken.
Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij de beheerder.
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