Terreinreglement passanten
Daar waar het bestuur staat, wordt bedoeld het bestuur van de Stichting Abtswoudse Hoeve.
Kampeermiddel kan zijn een tent, caravan of camper.

1. Algemeen
Iedere kampeerder wordt geacht op de hoogte te zijn van dit reglement.
Toegang tot het terrein hebben allen die de wens hebben naturistisch te recreëren. Indien de
weersomstandigheden dat toelaten wordt verwacht dat men geen kleding draagt. Jongeren in de leeftijd
tussen de 11 en 17 jaar worden hier niet op aangesproken. Op het strand of in het zwemwater is men,
ongeacht de leeftijd, verplicht om bloot te zijn.
C. Men dient zich volgens de normale fatsoensregels te gedragen. Openlijk seksueel gedrag, al dan niet
gewenst, is niet toegestaan.
D. Personen of huisdieren die overlast veroorzaken kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.
E. Indien een huurder of bezoeker de gedragsregels of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft,
behoudt het bestuur zich het recht diegene de toegang tot het terrein te ontzeggen, zonder restitutie van
de betaling.
F. Indien men van mening is dat een maatregel, zoals in het voorgaande lid is verwoord, onterecht is
genomen, kan hij of zij binnen 30 dagen schriftelijk een bezwaar indienen bij het bestuur.
G. Kampeergasten kunnen tegen betaling van een borgsom een toegangspasje verkrijgen. De toegangspas
is gekoppeld aan de kampeerplaats. Het is daarom nadrukkelijk niet toegestaan het pasje aan derden uit
te lenen. Verlies of vermissing van het pasje dient direct te worden gemeld.
H. Fotograferen en (video)filmen van personen is niet toegestaan zonder de toestemming van het bestuur.
I. Alleen klein afval kan worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers op het eerste
parkeerterrein. Indien op enig moment de containercapaciteit niet voldoende is, dient het afval mee naar
huis genomen te worden. Grofvuil dient men altijd zelf af te voeren.
J. Het afleveren van privé goederen op de camping is niet mogelijk.
K. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, beschadiging en dergelijke, anders
dan bij de wet geregeld.
L. De aanwezigheid van privé-eigendommen op het terrein geschiedt op eigen risico.
M. De nachtrustperiode gaat in om 23.00 uur en duurt tot de volgende ochtend 07.00 uur. Gedurende deze
periode mag op het kampeergedeelte geen gebruik van voertuigen worden gemaakt. Men laat elk lawaai
achterwege. Uitzonderingen vormen enkele evenementen die door het bestuur of door de Naturisten
Vereniging Abtswoudse Hoeve (NAVAH) worden georganiseerd.
N. Het legen van een chemisch toilet mag alleen gebeuren in een daarvoor aangewezen stortplaats.
O. Bij watertappunten, die niet voorzien zijn van een afvoer, is het niet toegestaan om af te wassen of deze
te gebruiken voor reiniging van vervuilde objecten.
P. Onderverhuur van het kampeermiddel is niet toegestaan.
Q. Het gebruik van drônes boven het terrein van de camping is niet toegestaan.
A.
B.

2. Kampeerders en bezoekers
A.
B.
C.

Elke huurder is verantwoordelijk voor het gedrag en betaling van het toegangsgeld van zijn of haar gasten,
die van tevoren dienen te zijn aangemeld bij de receptie.
Men is verplicht logé’s, die incidenteel overnachten, door te geven aan de receptie. Van rechtswege zijn
we verplicht een overnachtingregister bij te houden.
Schade toegebracht door bezoekers en of logé’s valt onder de verantwoordelijkheid van de bezochte
kampeerder

3. Gebouwen
A.
B.
C.
D.

Openbare ruimtes zijn voor alle gasten en bezoekers toegankelijk.
Kinderen onder de 8 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene bij het betreden van openbare
ruimtes, met uitzondering van de aan kinderen toegewezen ruimtes.
Het is ten strengste verboden de technische ruimtes te betreden.
In alle openbare ruimtes geldt een rookverbod.

4. Voertuigen/parkeren
A.
B.
C.

Op het terrein zijn de verkeersregels van toepassing die ook op de openbare weg gelden.
Op de geasfalteerde toegangsweg is een maximale snelheid van 15 km p/uur toegestaan.
Het stallen van voertuigen en andere middelen dan voor personenvervoer is niet toegestaan zonder
toestemming van het bestuur.
D. Voertuigen, elektrische bromfietsen (exclusief fietsen), scooters en motoren moeten worden geparkeerd
op de daarvoor aangewezen plaatsen. Als de parkeerterreinen vol zijn kan er geparkeerd worden op de
grasrand langs de toegangsweg.
E. Alle geparkeerde auto’s van passanten moeten zijn voorzien van een door het bestuur verstrekte
parkeerkaart, die men goed zichtbaar achter de voorruit van de auto dient te plaatsen.
F. Het gebruik van motorvoertuigen op de kampeervelden is uitsluitend toegestaan voor aan- en afvoer van
een kampeermiddel.
G. Buiten de paden van het terrein is het niet toegestaan om te (brom)fietsen/scooteren.

5. Zwemplas
A.
B.

C.

Het zwemmen in de zwemplas geschiedt geheel op eigen risico.
Vissen is alleen toegestaan vanaf de overkant van de zwemplas (gezien vanaf het strandje) en de punt
van de Vijverschie waarbij zwemmers op geen enkele wijze hinder mogen ondervinden. Er mag alleen
met een vaste hengel gevist worden.
Het is te allen tijde verboden om huisdieren in de zwemplas te laten zwemmen. Ook zijn huisdieren niet
toegestaan op het strand en het dagrecreatieveld.

6. Horeca
A.
B.

Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de horeca. Op het terras zijn huisdieren toegestaan, mits aangelijnd en
als het geen overlast veroorzaakt.

7. Veiligheid
A.

Het bestuur aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor
ongevallen of letsel van welke aard dan ook, of voor diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van
eigendommen op enige wijze.
B. Allen die vrijwillig werkzaamheden verrichten voor de stichting of voor eigen doeleinden, al dan niet met
werktuigen, gereedschap en/of materialen van de stichting of derden, doen dit te allen tijde op eigen risico.
Allen die zich op wat voor manier dan ook hebben aangemeld als vrijwilliger(ster) dienen, in verband met
de aansprakelijkheidsverzekering, een contract te ondertekenen.
C. Het gebruik van de bovengenoemde materialen dient altijd volgens voorschrift te worden gebruikt, waarbij
de hiervoor geldende veiligheidsvoorschriften strikt in acht dienen te worden genomen.
D. Het bestuur gaat ervan uit dat eenieder zich op de hoogte heeft gesteld van de ARBO regelgevingen en
conform de aanwijzingen hiernaar handelt. De ARBO regelgeving dient daarom bij betrokkenen bekend
te zijn en door het bestuur ter beschikking te zijn gesteld. Een en ander ligt ter inzage op kantoor. Indien
men niet bekend is met de regelgeving aangaande een bepaalde activiteit of werksituatie, dient men zich
hiervan vooraf op de hoogte te stellen en zo nodig navraag te doen bij het bestuur.
E. Het stoken van open vuren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats en na toestemming
van het bestuur. Een barbecue mag alleen gebruikt worden met houtskool of gas. Men is verplicht om
altijd een emmer water of ander blusmateriaal bij het vuur of de barbecue te plaatsen. Het is niet
toegestaan om een stenen barbecue, vuurkorf of tuinkachel te plaatsen en te gebruiken. Er mag geen
overlast bezorgd worden.
F. Gasflessen dienen uitsluitend in een goed geventileerde ruimte te worden geplaatst voorzien van een
goedgekeurde gasslang en drukventiel volgens de voorgeschreven wetgeving.
G. Elke bezoeker van de camping betreedt het terrein op eigen risico en is verantwoordelijk voor zijn of haar
eigen veiligheid en die van de andere gasten c.q. meegekomen minderjarigen. Dit geldt op alle
kampeervelden, openbare velden en voor het zwemwater. Onveilige situaties dienen te worden vermeden
en dienen direct aan het bestuur te worden gemeld.

8. Huisdieren
A.
B.
C.
D.

Met uitzondering van de hondenvrije velden (de Windas, het dagrecreatieveld, het strand en de zwemplas)
zijn huisdieren op het terrein toegestaan, mits aangelijnd en maximaal twee huisdieren per kampeerplaats.
Huisdieren bij een kampeermiddel dienen aangelijnd te zijn en uitsluitend te verblijven binnen de grenzen
van de kampeerplaats. Huisdieren mogen geen overlast geven.
Huisdieren worden via de kortste route (via de paden en niet over de velden) uitgelaten buiten de camping,
via het hek aan de zijkant of het toegangshek aan de voorkant van de camping. De sleutel van het hek
aan de zijkant is met borg verkrijgbaar bij de receptie.
Het is verboden zwerfkatten etc. te voeden of anderszins te lokken.

.

9. Colportage
A.

Alle handelsactiviteiten zijn zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan.

Dit reglement is opgesteld door het bestuur in samenwerking met het bestuur van de Naturisten Vereniging
Abtswoudse Hoeve met inachtneming van de algemene voorwaarden van de kampeervergunning.
Controle op het naleven van dit reglement valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Handelen in strijd met dit reglement kan aanleiding zijn om de toegang tot het terrein te ontzeggen, dit ter
beoordeling van het bestuur. Hierop is beroep mogelijk bij het bestuur.
Het bestuur is bevoegd om in voorkomende gevallen en om moverende redenen van dit reglement af te wijken.
Daar waar dit reglement niet in voorziet en een direct te nemen maatregel noodzakelijk is, wordt beslist door het
bestuur..
Bij uitgave van dit reglement (ingaande 1 april 2022), vervallen alle eerder uitgegeven reglementen.
Delft, maart 2022

