
Algemene voorwaarden kampeerplaats/Huisregelement 
 

1) In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. 'ondernemer': de eigenaar van het kampeerterrein, die de standplaats tegen betaling ter beschikking stelt. 

b. 'recreant' (m/v): degene, die met de ondernemer de overeenkomst inzake de standplaats op het 

kampeerterrein aangaat. 

c. 'kampeermiddel':  tent, vouwkampeerwagen, toercaravan,  camper  of verhuurobject. 
 

Aankomst 

Bij aankomst is het verplicht zich gelijk in te schrijven bij de receptie of bij de Theetuin. 

Huidieren 

Huisdieren zijn toegestaan (alleen katten en honden) mits ze tijdens het verblijf aangelijnd zijn. Op de 

minicamping zijn zakjes aanwezig om eventuele ongelukjes op te ruimen. 

Gebruik sanitaire voorzieningen 

Het is tijdens het gebruik van de sanitaire voorzieningen in het gebouw verboden te roken. Tevens dient er 

rekening gehouden te worden met het I.B.A. systeem van de camping. (geen lege rolletjes, maandverband of 

andere middelen behoudens toiletpapier) in het toilet te deponeren. 

Aansprakelijkheid 

Minicamping de Vergeethoek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, toegebracht aan haar 

cliënten door welke oorzaak dan ook. 

Evenmin is minicamping de Vergeethoek aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van  derden, waarbij op 

kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke 

dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk door de minicamping word 

bevestigd. 

Huisreglement 

Iedere gast is verplicht zich aan het huisreglement van de camping  te houden. 

 

Gebruik huur  objecten 

De recreant dient er zorg voor te dragen dat het gehuurde object bij vertrek schoon wordt opgeleverd. Eventuele schade veroorzaakt door 

recreant  aan de huurtent of huishoudelijke spullen dienen bij vertrek vergoed te worden. 

Het is niet toegestaan te roken in de  huurunits. 

De verhuurder is verplicht een lijst met vervangingswaarde bij inschrijving te overleggen met de huurder. 

Minicamping de Vergeethoek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, toegebracht aan haar 

cliënten door welke oorzaak dan ook. 

Evenmin is minicamping de Vergeethoek aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van derden, waarbij op 

kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke 

dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk door de minicamping wordt 

bevestigd.  
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