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 KAMPEERREGLEMENT DE ABBERT 
 op alle boekingen zijn de algemene voorwaarden en het kampeerreglement van toepassing 
 geldig vanaf 1 januari 2023 
 

 

 ALGEMEEN 
 Om een boeking te maken dient het boekingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld en opgestuurd te 

worden. Eventuele aangevraagde opties vervallen automatisch na twee weken.  

 
 Informatie over betalingen, annuleringen e.d. kan je nalezen in de algemene voorwaarden. Indien van 

toepassing wordt betaalde borg wordt op de eindfactuur verrekend.. 
 

 Voor het boeken van meerdere velden gelden hogere minimum aantal personen per nacht.  

veld 1 60 personen;  veld 2 40 personen; veld 3 100 personen; veld 4 100 personen;  
veld 5a 40 personen; veld 5b 40 personen. 

 
 Alleenreizende jongeren beneden de 18 jaar worden niet toegelaten op De Abbert. Ook studenten- 

verenigingen en disputen worden niet toegelaten. Als je onder persoonlijk naam boekt en bij aankomst of 
tijdens jullie verblijf blijkt dat jullie als studentenvereniging of dispuut komen, dan wordt de gehele groep 

toegang ontzegd waarbij je gehouden bent aan je betalingsverplichting. 

 
 Stroom t.b.v. kampeeractiviteiten is bij het kampeertarief inbegrepen, voor bv. springkussen, vullen van 

zwembad/hottubs ed.d worden extra kosten gerekend, zie tarievenlijst. In verband met beperkte 
stroomvoorziening op het terrein mogen er geen elektrische/plugin voertuigen opgeladen worden (€ 100,00 

boete bij iedere constatering, excl. kosten van eventuele schade aan het stroomnetwerk). Indien je verwacht 

veel stroom te verbruiken dan adviseren wij je een aggregaat te huren. Er zijn alleen geluidsarme “super 
silence” aggregaten toegestaan.  

 

 Houdt er rekening mee dat er extra kosten gefactureerd worden voor gebruik van hottubs, springkussens, 

zwembaden, foodtrucks etc.  

 
 Extern ingehuurde partijen willen vaak hun materialen eerder en/of later brengen en/of ophalen. Dit is niet 

vanzelfsprekend mogelijk. Partijen dienen hun materialen te brengen of ophalen binnen de dagen/tijden die 
voor jouw groep gereserveerd staan. Soms kan hier in overleg vanaf geweken worden, houdt er dan wel 

rekening mee dat daar extra kosten aan verbonden zijn. 

 

 
 AANKOMST 

 Vanaf 15.00u ben je welkom op het kampeerterrein, de eerste gasten dienen zich telefonisch te melden bij de 

beheerder of via 06-21298805. Wij komen vervolgens zo snel mogelijk langs om jullie wegwijs te maken en 

vragen te beantwoorden. 
 

 De wet verplicht ons kampeergasten te registreren, zodat in geval van calamiteiten duidelijk is wie op het 
terrein verblijven, tevens dient dit ter controle van de toeristenbelasting van de gemeente. Lever daarom 

bij voorkeur vooraf via de mail, maar uiterlijk bij aankomst het volledig ingevuld nachtregister 
in. Je dient hiervoor het door ons aangeleverde format te gebruiken. Voor niet tijdig inleveren of onvolledig 

aanleveren van gegevens rekenen wij € 50,00 aan extra administratiekosten. 

 

 Rijd op het gehele kampeerterrein niet harder dan stapvoets. 

  

 Je mag met de auto het kampeerveld op voor het plaatsen van je kampeermiddel, Nadien dienen auto’s 
buiten de kampeervelden, op het centrale terrein geparkeerd te worden. Voor bv jeugdgroepen die door 

ouders gebracht/opgehaald wordt geldt dat de betreffende personen met bagage op de parkeerplaats afgezet 
kunnen worden, niet op de velden. 

 
 In principe zijn alle kampeermiddelen toegestaan, alleen eigenaren van zware campers kan bij natte 

weersomstandigheden gevraagd worden het kampeermiddel op de verharding te laten staan.  
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 Het is niet toegestaan met vrachtauto, zware bestelauto’s, zware aanhangers e.d. op de kampeervelden te 

rijden. In overleg met de beheerder mogen deze voertuigen de paden naar het betreffende veld berijden, 
maar nooit de grasmat. Groepsleiding dient er voor te zorgen dat ook eventueel ingehuurde partijen, zoals 

bv. verhuurbedrijven zich aan deze regels houden.  
 

 Onder de kampeervelden ligt drainage om te zorgen dat water bij hevige regenval zo snel mogelijk afgevoerd 

kan worden. Haringen (van bv. feest-/partytenten) mogen niet dieper dan 40 cm in de grond zodat drainage 
niet beschadigd raakt. 

 
 Controleer bij aankomst het veld inclusief de bijbehorende ruimtes en/of gehuurde objecten en meldt 

eventuele schades en/of gebreken gelijk bij de beheerder. Bekijk bij aankomst ook de blusvoorzieningen en 

vluchtwegen van eventuele accommodaties. 
 

 Er is geen wifi op het kampeerterrein, de 4G dekking van de meeste providers is tegenwoordig goed. 
 

 Wil je versieringen ophangen? Doe dit door middel van touw of tye-raps. Spijkers, punaises, 
tape/plakband/ducttape of nietjes zijn niet toegestaan. 

 

 Honden zijn bij ons van harte welkom op het eigen kampeerveld en in je eigen kampeermiddel, echter niet in 
de (slaap-)accommodaties. Buiten het gehuurde kampeerveld moet deze aangelijnd zijn en uitwerpselen 

moeten binnen de grenzen van het gehele kampeerterrein opgeruimd worden. 
 

 Als je boodschappen door een supermarkt wil laten bezorgen, zorg dan dat het voor de chauffeur duidelijk is 

waar de boodschappen afgeleverd moeten worden (veldnummer en naam waaronder het veld geboekt is 
doorgeven). Spreek een bezorgmoment af dat je zelf ook aanwezig bent. Voertuigen dienen op de verharding 

blijven. 
 

 Grashoppers die door de groep gehuurd worden, worden door ons vooraf op het veld geplaatst dat jullie 

gehuurd hebben. Indien vooraf geen voorkeursplaats is aangegeven, kiezen wij een plaats. Grashopper 
worden nadien niet meer verplaatst en mogen niet door gasten verplaatst worden. 

 

 
 TIJDENS JE VERBLIJF 
 

 Veroorzaak geen (geluids-)overlast voor medekampeerders en omwonenden:  

Geluid moet altijd beperkt blijven tot je eigen kampeerveld.  

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient er rust te heersen op het terrein, dus geen muziek, zingen en/of 
schreeuwen en dergelijke. Versterkte muziek/geluid kan al snel overlast geven! Indien wij na een 

waarschuwing wederom moeten handhaven rekenen wij hier € 100,00 per incident voor.  
 

 Tijdens het verblijf dienen jullie zelf sanitair/accommodaties schoon te houden. Hiervoor zijn bezems, 
emmers, douchetrekkers e.d. beschikbaar. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor, dit is 

schadelijk voor onze afvalwaterzuivering. 

 
 Alle afval moet in gesloten vuilniszakken in de daarvoor bestemde vuilcontainer op het middenterrein 

gedeponeerd worden. Maak je afval svp zo klein en licht mogelijk, dus dozen plat maken, geen volle 
flessen/pakken met drinken weggooien etc. Voor de inzameling van glas zijn aparte containers aanwezig. 

Oliën, vetten en etensresten niet door de gootsteen of toilet spoelen, deze kunnen in een gesloten verpakking 

bij het restafval. Heeft je groep veel brood, fruit of groente over, meldt dit dan. Soms kan er nog een andere 
bestemming dan de afvalcontainer voor gevonden worden. 
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 Voor gebruik van de kampvuurplaats/BBQ gelden de volgende voorwaarden:   

- vuur is alleen toegestaan binnen de aanwezige kampvuurplaats, waarbij de vuurhoogte max. 1 meter mag 

bedragen (€ 50,00 boete voor iedere brandplek buiten de kampvuurplaats) 
- het is alleen toegestaan om haardhout te branden, dus ongeverfd en vrij van metalen. Het verbranden van 

pallethout, meubilair, plastic, rubber e.d. is verboden. (€ 50,00 boete voor verbranden niet toegestane 
materialen) 

- er moet toezicht zijn van minimaal twee personen, waarvan minstens één meerderjarig. 
- aansteken mag niet gebeuren met licht ontvlambare vloeistoffen. 

- er dient een poederblusser van ten minste 6 kg aanwezig te zijn. 

- na afloop dienen de smeulende resten met water gedoofd te worden. 
- afgekoelde resten dienen in een gesloten vuilniszak in de restafvalcontainer gedeponeerd te worden 

- sprokkelen en zagen in de bosschage of omringende bossen mag niet,  
- kampvuurhout kan je bij de beheerder bestellen 

- indien er tijdens een droge periode kans is op natuurbrand, is open vuur niet toegestaan. 

(www.natuurbrandrisico.nl , fase 2 is verbod op vuur) 
 

 Op inschrijving kan je met je groep gebruik maken van het outdoorterrein, dit is op eigen risico, Kinderen 
dienen altijd onder het toezicht van een volwassene te staan. Bij de toegang van het outdoorterrein vind je 

een informatiebord met reglement en overzicht van de hindernissen.   

 
 We zijn zuinig op de bomen en struiken op het kampeerterrein, daarom mag je deze niet beschadigen. Dus 

niet zagen, klimmen, takken afbreken e.d. Jonge bomen zijn niet geschikt om hangmatten aan te bevestigen. 
Tevens mag er niet gegraven worden voor bv het plaatsen van palen, deze kan je bv voorzien van een 

kruisconstructie en met haringen en touw spannen voor de stevigheid. 
 

 Roken mag alleen buiten, gooi je peuken niet op de grond maar in de prullenbak.  

 

 

 VERTREK 
 Op de dag van vertrek moet je uiterlijk 12.00u (op zondag uiterlijk 18.00u) het terrein weer schoon opleveren 

volgens onderstaande instructies, gebruik hier bij geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor, dit is 
schadelijk voor  onze afvalwaterzuivering. 

 
Sanitair:  -toiletten schoonmaken, ook in de toiletpot en onder de toiletbril 

   -afvalbakjes leeghalen en schoonmaken 

   -wasruimtes, wasbakken en douches schoonmaken 
   -vloeren schrobben en droogtrekken 

Accommodatie:  -keuken, eventuele inventaris, aanrecht, kooktoestel en koelkast schoonmaken 
   -banken en tafels terugplaatsen zoals bij aankomst 

   -vloer vegen, etensresten verwijderen en vieze plekken schrobben 
   -versieringen verwijderen, ook bevestigingsmateriaal zoals touwtjes 

   -indien aanwezig/gebruikt: afgekoelde as uit houtkachel vegen en bij restafval gooien

   -ramen en deuren afsluiten 
Slaapaccommodatie: -matrassen met licht vochtige doek afnemen  

   -in 6-pers grashoppers bankje ook afnemen 
   -gras, snoeppapiertjes etc verwijderen, controleer ook tussen matras en bedombouw 

   -vloer vegen en eventueel vieze plekken nat afnemen 

Veld:   -restanten van takken/blokken hout van grasveld verwijderen 
   -zwerfvuil ruimen, denk ook aan peuken, bierdopjes, rommel in de bosschage 

Kampvuurplaats: -afgekoelde resten in gesloten vuilniszak afvoeren in restafvalcontainer 
Afval:   -alle afval in gesloten vuilniszakken in de daarvoor bestemde vuilcontainer op het 

   -middenterrein deponeren, glas svp apart 
   -afval svp zo klein mogelijk en licht mogelijk (dus dozen plat maken, geen volle  

     flessen met drinken weggooien).  

    
 

 

http://www.natuurbrandrisico.nl/
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   -Olie- en vetresten niet door de gootsteen of toilet maar in een gesloten verpakking 

     bij restafval.  
   -grof vuil (tenten, luchtbedden, kapotte tuinstoelen etc) mee naar huis nemen 

 
 Ongeveer 15-30 minuten voor je wilt vertrekken dien je contact met de beheerder op te nemen zodat wij voor 

de aangegeven vertrektijd samen een eindcontrole uit kunnen voeren. 
 

 Als bij de eindcontrole blijkt dat kampeerveld, sanitair, groepsaccommodatie en /of gehuurde 

kampeermiddelen niet schoon zijn, zullen de schoonmaakkosten op de eindfactuur opgenomen worden. 
Je kan de eindschoonmaak ook aan ons uitbesteden, zie de tarievenlijst voor de kosten. 


