
 

 
Park etiquette Campingpark Ons Buiten  

 
De park etiquette Campingpark Ons Buiten zorgt ervoor dat gasten van Ons Buiten op een prettige manier kunnen recreëren.                   
Samen met de Algemene voorwaarden Ons Buiten en de RECRON Voorwaarden vormt de park etiquette één geheel. Dit geheel                   
van afspraken geldt voor al onze gasten die op Ons Buiten verblijven. Wij vertrouwen op je medewerking. 
 
1. De reservering  
1. De foto’s op de website en in de brochures geven een           

zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid. Er        
kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

2. Ons Buiten behoudt zich het recht voor om bepaalde         
accommodaties voor groepen of aanbiedingen/acties te      
blokkeren. Deze plaatsen zijn ten tijde van de        
aanbieding niet beschikbaar voor reguliere     
reserveringen.  

3. Accommodaties mogen nooit als hoofdverblijf worden      
bewoond. Je dient altijd elders een vaste woonplaats te         
hebben. Aan het accommodatie- nummer vermeld op       
de overeenkomst kunnen géén rechten worden      
ontleend.  

4. De aan jou toegewezen plaats is vermeld op de         
reserveringsbevestiging (indien je op voorkeur heeft      
geboekt). Ons Buiten behoudt zich het recht voor een         
voorkeurs verzoek niet te honoreren. Indien het met        
voorkeur gereserveerde accommodatienummer bij    
aankomst onverhoopt niet beschikbaar is zal een       
passend alternatief worden aangeboden. Je zult      
hiervan (indien mogelijk) voor aankomst van op de        
hoogte worden gesteld. In bepaalde omstandigheden      
(overmacht, bepaalde weersomstandigheden) staat het     
Ons Buiten vrij u een andere accommodatie aan te         
bieden, die minstens gelijkwaardig is aan de       
oorspronkelijk gereserveerde plaats, zoals vermeld op      
het plattegrond. 

 
2. Aankomst en vertrek 
1. De juiste aankomst- en vertrektijden staan op je        

reserveringsbevestiging vermeld. Enkele weken voor     
aankomst ontvang je een welkomst e-mailing. Hierin       
staan de openingstijden van de receptie vermeld.       
Verwacht je na sluitingstijd van de receptie aan te         
komen, geef het even telefonisch door aan de receptie         
(0118-581813). Bij aankomst graag bij één van onze        
medewerkers via de intercom bij de receptie melden.        
Dit is mogelijk tot 22:30 uur. 

2. Indien er veranderingen plaatsvinden in de opgegeven       
personen dient dit bij aankomst te worden       
doorgegeven en meerkosten te worden afgerekend. 

3. De slagboom werkt d.m.v. kentekenherkenning. 
4. Indien je besluit om vroegtijdig te vertrekken,       

bijvoorbeeld wegens de weersomstandigheden, heb je      
geen recht op restitutie. 

 
3. Gasten 
Jongeren onder 21 jaar worden zonder hun ouders of         
wettelijke verzorger niet toegelaten op de camping.  
 
4. Verkeer/Parkeren 
1. Per accommodatie is het toegestaan één auto te        

parkeren op de de-centrale parkeerplaats op het       
campingpark. Auto’s dienen recht in de parkeervakken       

te worden geparkeerd. Wij hanteren geen vast       
toegewezen parkeerplaatsen. Extra auto’s dienen te      
worden afgerekend. 

2. Wij verzoeken je het autogebruik op ons campingpark        
zoveel mogelijk te beperken met een max. snelheid        
van 10 km per uur. 

3. Parkeren op de wegen is niet toegestaan. Ons Buiten         
behoudt zich het recht voor om verkeerd geparkeerde        
voertuigen te laten verwijderen.  

4. Aanhangers, boten en andere aanhang objecten die       
naast de auto een parkeerplaats nodig hebben, moeten        
bij aankomst worden aangevraagd als apart voertuig.       
Deze krijgen vanuit de receptie een aparte       
parkeer/stallingsplaats toegewezen. Denkt u aan het      
meenemen van een disselslot. 

5. Het berijden van E-scooters, brommers/scooters,     
E-roller, elektrische steps, hoverboards, hoverboards,     
gyropodes (segway), monwheels zijn niet toegestaan      
op het terrein van Campingpark Ons Buiten. In        
bijzondere gevallen kan hiervoor een ontheffing      
worden verleend. Deze ontheffing wordt uitsluitend      
schriftelijk verleend. 

6. Toeteren/claxonneren met motorvoertuig bij verlaten     
van het campingpark of bezoekers parkeerterrein is       
niet toegestaan. 

 
5. Dagbezoekers/Logees  
1. Bezoekers hebben toegang tot het terrein van 9:00 uur         

tot 22:30 uur. Zij dienen zich te melden bij de receptie.           
Dagbezoekers hebben niet automatisch toegang tot      
bepaalde voorzieningen (b.v. zwembad en de      
wellness). 

2. Bezoekers mogen niet met de auto op het        
campingpark. Zij kunnen parkeren op het bezoekers       
parkeerterrein (tegenover de in-uitgang van het      
campingpark) .  

3. Wanneer bezoekers blijven overnachten (logees),     
dienen ze zich te melden bij de receptie. Zij betalen het           
geldende overnachtings logé tarief en kunnen bij       
betaling vanaf 1 nacht gebruik maken van het        
zwembad. Meld je bezoek van te voren wel even aan          
bij de receptie. 

4. Als hoofdhuurder ben je verantwoordelijk voor het       
gedrag van jouw bezoekers, ook zij dienen zich te         
houden aan de voor je liggende gedragsregels. In        
geval van ernstige overtreding van deze regels kan de         
bezoeker, en jou als verantwoordelijke, de toegang tot        
het terrein worden ontzegd. 

5. De hoofdhuurder is zowel financieel als ingevolge de        
gedragsregels aansprakelijk voor hemzelf,  
familieleden en eventuele gasten/bezoekers. 

6. In de vakantieperiodes en/of weekenden hebben      
dagbezoekers geen toegang tot het zwembad. In       
overige periodes worden er kosten in rekening       
gebracht.  
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7. Logés bij kampeeraanbiedingen (voorseizoen,    
naseizoen en september plaats): De     
kampeeraanbiedingen zijn gezinsgebonden, voor    
gebruik door derden niet-thuiswonende familieleden     
geldt het nachttarief en toeristenbelasting. De      
hoofdhuurder is verantwoordelijk voor de aanmelding      
van gasten bij de receptie. De aanmelding dient        
schriftelijk vooraf of tenminste bij aankomst te       
geschieden.  

8. Het doorverhuren van de standplaats, het      
kampeermiddel en de accommodatie aan derden is niet        
toegestaan. 

 
6. Huisdieren 
Honden en overige huisdieren zijn niet toegestaan. Deze        
regel is ook van toepassing op eventuele bezoekers met         
een huisdier. 
 
7. Energie (water/stroom/riool) 
1. Per kampeerplaats kunnen verschillende maxima voor      

de stroomsterkte gelden. Eventuele elektrische     
aansluiting moet volgens CEE- norm (Eurostekker max.       
verbruik: 8 Ampère of ± 1.800 Watt). Op alle Comfort          
en Luxe Comfort kampeerplaatsen kunt u over       
respectievelijk meer dan 8 en 10 Ampère beschikken        
(tot max. 16 Ampère). U betaalt dan per 2 Ampère          
extra € 1,40 per nacht. Zorg er zelf voor dat de door            
jou gebruikte elektrische apparaten deze maxima niet       
overschrijden. Bij overbelasting schakelt de stroom      
automatisch aan binnen 10 minuten.  

2. Bij stroomuitval meer dan 10 minuten dien je eerst de          
eigen zekering te controleren alvorens de receptie te        
benaderen. Vergeet bij het melden van een       
stroomstoring niet de apparaten uit te schakelen.       
Zodra een medewerker beschikbaar is, wordt de       
stroomstoring verholpen. Stroomstoringen na 23.00     
uur gemeld, worden de volgende ochtend na 8.00 uur         
hersteld. 

3. Stroom accommodatie: Het milieu en verantwoord      
omgaan met energie vinden wij ontzettend belangrijk.       
We vragen je dan ook om ons hierbij te helpen. Zet de            
verwarming van je accommodatie lager en doe de        
lampen uit als je niet aanwezig bent. 

4. Aan het einde van het seizoen worden de vaste lasten          
in een afrekening in rekening gebracht. Eventuele       
openstaande posten die gedurende het seizoen      
ontstaan, worden dan ook in rekening gebracht. Het        
elektraverbruik wordt afgerekend op het gebruikte      
aantal kWh. (€ 0,30 per kWh.) bij overschrijding van         
de vrije voet(*). De Standaard stroomsterkte bedraagt       
8 Ampère (1760 Watt) voor de Comfort en Comfort         
150 m2 plaatsen. De Luxe Comfort plaatsen hebben        
standaard 10 Ampère. Wenst de recreant meer dan de         
bovengenoemde waarde, dan is een upgrade per 2        
Ampère (maximaal instelbaar tot 16 Ampère) tegen       
betaling mogelijk. (van toepassing bij arrangementen)      
(*) = van toepassing op Voorseizoen, September       
Plaats, Naseizoen. 

5. Als je een wateraansluiting op jouw kampeerplaats       
hebt, laat de kraan dan na aankomst enkele minuten         
lopen om de leiding door te spoelen. Dit is noodzakelijk          
voor legionellapreventie. 

6. Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van         
toiletgebouwen, andere openbare gebouwen, andere     
accommodaties of lantaarnpalen. 

7. Het is toegestaan om een permanente slang op de         
waterkraan te bevestigen. Bij het onbewoond      
achterlaten van het kampeermiddel, dient u de       
waterkraan af te sluiten om eventuele waterschade te        
voorkomen. 

8. Camper-service-voorzieningen en tuinslang zijn enkel     
om waterbassin te vullen. 

9. Stortplaats chemisch toilet: .In elk sanitairgebouw is       
een stortplaats voor het chemisch toilet. Uit milieu- en         
hygiënische overwegingen is het mogelijk alleen je       
afvalwater en dus niet je (chemisch)toilet te lozen in de          
put naast je kampeerplaats. 

10.Camper-service-voorzieningen mogen niet worden    
gebruikt als autowasstraat en/of reiniging van voortent       
en/of uitspoelen grondzeildoeken. 

11.Het afvalwater dient te worden opgevangen en       
afgevoerd in de daarvoor bestemde afvoerputjes en       
chemische toiletten bij de toiletgebouwen.  

 
8. WIFI 
Het gebruik van draadloos internet is in de        
overnachtingsprijs inbegrepen. Ons Buiten is niet      
aansprakelijk voor eventuele uitval of storing of slecht        
bereik (door bijv. bomen, objecten etc.) 
 
9. Afval  
1. Ons Buiten biedt mogelijkheden om afval gescheiden in        

te leveren. Je dient het huisvuil in dichtgebonden        
zakken in de containers te deponeren en de container         
vervolgens weer te sluiten, in verband met       
stankoverlast. Voor groenafval, plastic, papier en glas       
zijn aparte containers beschikbaar. Chemisch afval      
alleen bij de receptie inleveren. Het is verboden om         
afvalstoffen op andere dan de daarvoor bestemde       
locaties te deponeren.  

2. Maak gebruik van de upcycle container voor schoon        
materiaal geschikt voor hergebruik (papier, karton,      
glazen potjes, pakjes, stof/wol, hout).  

 
10. Gebruik kampeerplaats en accommodatie 
1. Alle accommodaties zijn met zorg ingericht. Wij       

verzoeken je vriendelijk om meubilair dat voor gebruik        
binnen is bestemd, niet buiten te gebruiken. Hou je         
verhuurobject en de omgeving hiervan in nette staat,        
ook de gast na jou heeft nog graag plezier van een           
fraaie accommodatie. 

2. Maximale capaciteit: Het is niet toegestaan het       
verhuurobject te gebruiken met meer personen dan       
waarvoor deze bestemd is. Er mogen maximaal 8        
personen per kampeerplaats overnachten.  

3. Op een toeristische kampeerplaats is maximaal      
toegestaan: één toercaravan/vouwwagen/camper of    
tent (hoofd kampeermiddel), 1 voortent en 2       
bijzettentjes (maximaal 6m2 per bijzettentje). Een      
windscherm op de plaats is prima, zolang deze geen         
hinder opleveren voor medegasten. Indien je niet       
beschikt over een luifel is het plaatsen van een         
partytent met open zijkanten van maximaal 12m2       
toegestaan. Grotere partytenten zijn niet toegestaan      
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en zullen moeten worden verwijderd. Middelgrote      
bijzettent (driepersoonstent wordt aangemerkt als     
hoofd kampeermiddel). 

4. Op een kampeerplaats zijn worteldoeken, plastic zeil en        
vlonders slechts toegestaan in de voortent en onder de         
luifel. Het is expliciet niet toegestaan om worteldoek        
buiten deze zones toe te passen. Verder is het gebruik          
van andere soorten plastic of zeil niet       
toegestaan.Buiten de randen van uw (voor)tent kunt u        
luchtdoorlatend tapijt doek neerleggen.  

5. De recreant is verplicht het door hem geplaatste        
kampeermiddel/de accommodatie en de plaats in      
behoorlijke staat van onderhoud te houden.      
Gereedschappen voor het onderhouden van de plaats       
(maaimachine, knipschaar, hark) zijn te leen. 

6. Het doorverhuren van de standplaats/de accommodatie      
aan derden is niet toegestaan. 

7. Het is verboden aan- of bijgebouwen op te richten op          
de standplaats, aan de caravan of aan de        
accommodatie. 

8. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan         
-behoudens gebruikelijk onderhoud- op het terrein te       
graven, bomen te kappen of struiken te snoeien,        
tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes        
te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te       
brengen, veranda's te bouwen; tegelplateaus; aan- en       
bij bouwsels of andere voorzieningen van welke aard        
dan ook bij, op, of om het kampeermiddel aan te          
brengen. De plaats dient aan het einde van iedere         
overeenkomst volkomen leeg en schoon opgeleverd te       
worden. Per kampeerplaats mag 1 bijzettent van max.        
6 m2 geplaatst worden. 

9. De recreant bevestigt hierbij dat de gasaansluiting, de        
wateraansluiting en de elektriciteitsaansluiting van het      
kampeermiddel voldoen aan alle eisen en voorwaarden       
die gesteld (kunnen) worden. 

10.Elektriciteitskasten, riool –,en/of waterputten moeten     
ten allen tijde vrijgehouden worden. 

11.Waslijnen bevestigen aan onze bomen en struiken is        
niet toegestaan. 

  
11. Sport en spel 
Om andermans eigendom te beschermen en uit       
veiligheidsredenen, is het verboden om op straat, of op         
het veld, balspelen en waterspelen (zoals b.v.       
buikschuiven) te beoefenen. Balsporten kunnen worden      
beoefend op de speelweide.  
 
12. De Tuin 
De Tuin is alleen toegankelijk voor voetgangers. Fietsers        
dienen hun fiets in de fietsenstallingen te plaatsen direct         
voor de toegangen van dit gebied. Skelters, hoverboards,        
en aangedreven steppen zijn verboden in de tuin.        
Uitzonderingen op deze regel zijn mensen in een        
(elektrische) rolstoel of scootmobiel.  
 
13. Eetbare beplanting 
Eetbare beplanting mag geoogst en geplukt worden mits        
deze voor directe consumptie voor een persoon dient.        
Grotere hoeveelheden oogsten en plukken is niet       
toegestaan. Hooghangend fruit mag niet geoogst en       

geplukt worden. Dit fruit wordt door het team van Ons          
Buiten geplukt en de gasten ter beschikking gesteld. 
 
14. Brandgevaar  
Het is niet toegestaan open vuur te maken, zoals een          
kampvuur of vuurkorf. Barbecueën is toegestaan tot       
maximaal 23:00 uur, mits het op een veilige wijze gebeurt          
en andere bewoners geen overlast geeft.  
 
15. Verdrinkingsgevaar 
Gezien de veiligheid van (kleine)kinderen die per ongeluk        
zonder begeleiding rond kunnen lopen op het terrein, is         
zwembadjes te vullen en bij de accommodatie te plaatsen,         
niet toegestaan.  

 
16. Wanordelijk gedrag  
De directie van de camping behoudt zich het recht om          
personen die zich voortdurend wanordelijk gedragen en       
de gestelde regels negeren, de toegang tot de camping         
permanent te ontzeggen. 
 
17. Alcoholgebruik  
1. Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen       

toegestaan op de gehuurde plaats/in de gehuurde       
accommodatie of in DE HUYSKAMER of op het terras         
van DE HUYSKAMER. 

2. Alcohol mag uitsluitend genuttigd worden op de       
daarvoor bestemde horecagelegenheden, inclusief je     
eigen accommodatie. 

 
18. Douche- en toiletvoorzieningen  
1. Houdt de toiletten en douches schoon! Kinderen tot 6         

jaar mogen niet zonder begeleiding naar de toiletten.        
Werp geen maandverband, papieren luiers e.d. in de        
toiletten.  

2. Het is niet toegestaan in de wasbakken binnen in het          
toiletgebouw, groenten, vis etc. schoon te maken. 

 
19. Zwem- en wellnessvoorziening  
Het betreden van het zwembad is geheel op eigen risico.          
In verband met de diepte is duiken niet toegestaan. Het          
zwembad is enkel toegankelijk voor gasten met een        
zwemdiploma. Gasten zonder diploma mogen uitsluitend      
naar binnen onder begeleiding van een volwassene met        
een zwemdiploma. 
 
20. Nachtrust, overlast en veiligheid 
1. Tussen 22:30 uur en 07:30 uur dient de nachtrust         

gerespecteerd te worden en mogen er geen auto’s        
rijden. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken,        
muziek of enig ander lawaai. Hier hoort praten op laag          
volume bij (tentsterkte). Samenscholing op het terrein       
is na sluiting van onze horecagelegenheden dan ook        
niet toegestaan. 

2. Nadat de receptie gesloten is kunt u, in geval van          
nood, de intercom bij de hoofdingang van de receptie         
gebruiken om de beheerder/bewaking te informeren. 

3. Met het oog op calamiteiten en aan- en afvoer van          
(hulp)diensten, moeten paden, toegangswegen en     
slagbomen altijd vrij zijn van auto’s en overige        
obstakels. 

4. E-scooters, brommers, elektrische steps zijn niet      
toegestaan op het terrein van Ons Buiten. In        
bijzondere gevallen kan hiervoor een ontheffing      
worden verleend. Deze ontheffing wordt uitsluitend      
schriftelijk verleend. 
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5. Conform landelijke wetgeving mag alcohol niet      
genuttigd worden door personen onder de wettelijk       
toegestane grens.  

 
21.Onderhouds-en 
schoonmaakwerkzaamheden/storingen  
1. Je verhuurobject tref je bij aankomst schoon aan. Kijk         

bij vertrek uit een verhuurobject even de schoonmaak        
checklist na, welke werkzaamheden wij verwachten dat       
je zelf uitvoert. In onze schoonmaak zit in ieder geval          
niet inbegrepen de afwas, het verzamelen van       
beddengoed en handdoeken, het schoonmaken van      
oven/magnetron/fornuis en het deponeren van het      
afval in de daarvoor bestemde container.  

2. Is je verhuurobject bij aankomst niet schoon, graag        
binnen twee uur na aankomst melden bij de receptie.         
Alleen bij een tijdige melding kunnen wij zorgen voor         
een adequate oplossing.  

3. Bij een niet juist gebruik en/of het niet correct         
achterlaten van jouw accommodatie kunnen wij      
hiervoor extra (schoonmaak)-kosten in rekening     
brengen.  

4. Ons Buiten behoudt zich het recht voor om vanaf 8:00          
uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de    
accommodatie te verrichten.  

5. Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhouds)-        
werkzaamheden in het park of aan het verhuurobject        
worden uitgevoerd, waardoor overlast ontstaat. Deze      
overlast kan niet leiden tot een recht op enige         
vergoeding. Uiteraard zal overlast zoveel mogelijk      
vermeden dan wel beperkt worden.  

6. Medewerkers van Ons Buiten hebben altijd het recht de         
verhuurde accommodaties te betreden voor inspectie      
of om onderhoudswerkzaamheden te verrichten,     
zonder dat je als gast recht krijgt op (gedeeltelijke)         
restitutie van de betaalde huursom. Indien mogelijk zal        
Ons Buiten een dergelijk bezoek tijdig aankondigen, in        
spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgezien.      
Tevens heeft Ons Buiten het recht gebouwen en        
installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk    
buiten bedrijf te stellen, zonder dat je als gast         
daardoor recht krijgt op restitutie van betaalde       
huursom.  

7. Spoedeisende storingen die aan de receptie zijn       
gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost. 

8. De huurder dient het huurobject netjes en proper te         
bewonen, waarbij de huurder zich verbindt alle schade        
direct te vergoeden. 

 
22. Waarborgsom en verrekening  
1. De waarborg (van toepassing op chalets, buitenchalets       

en strandhuizen) is bedoeld voor de eventuele       
vervanging van inventaris en gebreken waarvoor wij na        
uw verblijf kosten in rekening moeten brengen. De        
waarborg wordt uiterlijk binnen 7 dagen na vertrek op         
uw bankrekening teruggestort.  

2. Ons Buiten behoudt zich het recht voor om in bepaalde          
situaties bijvoorbeeld bij reservering c.q. aankomst c.q.       
verblijf van een gemelde of niet gemelde groep, per         
groep alsnog een extra waarborgsom/schoonmaak in      
rekening te brengen.  

3. Ons Buiten heeft te allen tijde het recht om         
vorderingen (zoals boetes en schades) te verrekenen       
met de op de overeenkomst vermelde waarborgsom       
(indien van toepassing). Is er geen waarborgsom       
betaald, zal er een aanvullende factuur worden       
verzonden. Deze factuur dient binnen 14 dagen te        
worden voldaan. 
 

 
 

23. Niet toegestaan 
- Zaken (van deur tot deur) te verkopen op het park; 
- Diensten aan te bieden; 
-     Het plaatsen van enigerlei aanduiding "Te Koop". 
- Een onderhandse of openbare verkoping te houden; 
- (Soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben; 
- (Vuur)wapens in bezit te hebben; 
- Buiten de openingstijden aanwezig te zijn op De        

Huyskamer, pool & wellness, De Tuin;  
- Het is ten strengste verboden over gesloten poorten        

of hekken te klimmen of er aan voorbij te gaan;  
- Het gebruik van drones op het terrein, met        

uitzondering van professionele bedrijven die door Ons       
Buiten worden ingehuurd voor productie film- en       
fotomateriaal; 

- Te springen tijdens recreatief zwemmen  
-    Zit-hoverboards;.  
- Tweelijnige vliegers oplaten;  
- De dieren in dierenweide en op het terrein te voeren;  
 
24. Onvoorziene gevallen en omstandigheden 
Gevallen die niet vermeld zijn in de Algemene        
voorwaarden, de Recron-voorwaarden of dit     
parkreglement beslist de directie. 
 
25. Gegevens Camping Ons Buiten B.V. 
KvK: 22044795 
BTW-nummer: NL8084.24.166.B01_ 
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