Algemene gedragsregels Natuurkampeerterrein Landgoed De Hoevens
Alle gasten die op Natuurkampeerterrein Landgoed De Hoevens verblijven worden geacht zich aan
onderstaande gedragsregels te houden alsmede aan de regels die zijn opgesteld door Stichting
Natuurkampeerterreinen (zie natuurkampeerkaart). Samen houden we het kampeerterrein zo een prettige plek,
voor zowel mens als natuur.
1. Aankomst: bij aankomst dien je je te melden bij de beheerder. Hij wijst je vervolgens de weg naar de voor
jou gereserveerde staanplaats of blokhut. Het hoofdveld is bestemd voor caravans, vouwwagens,
kampeerauto’s en tenten. Het tenten- en trekkersveld is enkel bestemd voor tenten. Heb je niet
gereserveerd dan wijst de beheerder je de nog beschikbare staanplaatsen.
Is de beheerder niet ter plaatse neem dan telefonisch contact met hem op: 06-53266307.
2. Natuurkampeerkaart: is bij een verblijf op De Hoevens verplicht. Deze is à € 14,95 verkrijgbaar bij het
natuurkampeerterrein, ANWB-winkel en Stichting Natuurkampeerterreinen en is het hele (kalender)jaar
geldig.
3. Betaling: de beheerder is ’s ochtends tussen 10.00-12.00 uur aanwezig in/nabij het recreatiegebouw zodat
je de kosten van je verblijf kunt betalen. Mocht je vroeger willen vertrekken dan kun je de kosten de dag
ervoor met de beheerder afrekenen.
4. Kampeermiddelen: toercaravans, vouwwagens, kampeerauto’s (max. 7m lang en 3.500 kg zwaar) en tenten
zijn toegestaan op De Hoevens. Stacaravans niet. Het is niet toegestaan om tijdens je verblijf je
kampeermiddel te koop aan te bieden of op welke andere manier dan ook handel te drijven.
5. Parking auto/aanhanger: gelieve je auto na het plaatsen van de caravan en/of lossen van de
kampeerspullen zo snel mogelijk op de daarvoor bestemde parking te plaatsen. Een kleine aanhanger tot
1.5 m² mag bij de tent blijven staan, grotere aanhangers moeten naar de parkeerplaats.
6. Staanplaats: gelieve jouw caravan, kampeerauto of tent in het midden te plaatsen van beide
plaatsnummerpaaltjes, die de begrenzing van de gereserveerde staanplaats aangeven.
Afstand tot het paaltje (in de diepte): max. 2 m. Bijzettentje(s) links en/of rechts naast de tent/caravan.
7. Huisdieren: zijn toegestaan op het natuurkampeerterrein mits ze zijn aangelijnd en geen overlast
veroorzaken voor de overige kampeerders. Ook verwachten wij dat je eventuele uitwerpselen zelf opruimt
met behulp van poepzakjes.
8. Brommers/scooters: mogen niet op het terrein komen. Deze kun je in de stalling op de parkeerplaats
zetten.
9. Matig uw snelheid: in verband met spelende kinderen verzoeken wij je om stapvoets met auto of motor te
rijden (5 km/uur).
10. Dagbezoekers: altijd gezellig om visite te krijgen! Verwacht je dagbezoekers, dan dienen zij:
• door jou aangemeld te worden bij de beheerder (aantal gasten en bezoekduur)
• voor 22.00 uur vertrokken te zijn
• zich ook aan de gedragsregels te houden.
De vergoeding per dagbezoeker bedraagt € 2,00 (bezoek <2 uur) of € 3,50 (bezoek >2 uur) en wordt bij
vertrek op de eindafrekening verrekend.

11. Waslijnen/vlaggetjes: om ontsiering van het landschap te voorkomen is het niet toegestaan waslijnen te
bevestigen aan bomen of struiken. Ook mogen er geen vlaggetjes opgehangen worden aan tenten, bomen
of struiken.
12. Partytenten: zijn enkel toegestaan als slecht-weer-voorziening, niet als voortent. De partytent mag pas
opgezet worden als slecht weer in aantocht is. Het is niet toegestaan om deze partytent te versieren met
vlaggetjes, ballonnen e.d.
13. Roken: het is niet toegestaan om te roken in de sanitairgebouwen, het recreatiegebouw, in de open
keuken, in de bossen en op paden en wegen. Denk aan brandgevaar in de natuur! Indien je bij jouw
caravan/tent rookt, gelieve de peuken zorgvuldig uit te maken en te deponeren in de daarvoor bestemde
afvalbakken.
14. Nachtrust: om iedereen te kunnen laten genieten van een goede nachtrust is het op De Hoevens stil tussen
22.00 – 07.30 uur. Jeugd dient uiterlijk om 22.00 uur terug te zijn bij de tent/caravan van hun ouders. De
ouders moeten ervoor zorgen dat dit ook gebeurt.
15. Huisvuil: op De Hoevens dragen we zorg voor het goed scheiden van het afval en het voorkomen van
zwerfvuil. Er zijn verschillende afvalcontainers aanwezig waar je GFT, papier, glas en restafval gescheiden in
kunt deponeren. Deze containers bevinden zich naast het pad tegenover de afwasplaats. Gelieve karton
klein te maken alvorens deze te deponeren. Sluit de containers na het storten goed af om wespen te
voorkomen.
16. Chemische toilet: leeg je chemisch toilet in de daarvoor bestemde afvoerinstallatie aan de zijkant van het
sanitair gebouw en niet in de wc’s.
17. Buitenkeuken: maak je gebruik van de buitenkeuken zorg dan dat je aanrecht en fornuis schoon achterlaat
voor de volgende gebruiker.
18. Schoonhouden sanitair: maak je gebruik van het sanitairgebouw, zorg dan dat je toilet, wasbak en douche
schoon achterlaat voor de volgende gebruiker. Gebruik de vloertrekker om de vloer watervrij te maken.
Ook de afwasplaats schoon en droog achterlaten na gebruik.
19. Recreatiegebouw: in het recreatiegebouw zijn boeken en spelmateriaal aanwezig welke in eigendom zijn
en dienen te blijven van De Hoevens. Na gebruik dus alles netjes terugleggen. De aanwezige toeristische
informatie mag wel meegenomen worden (met uitzondering van boekjes en kaartmateriaal dat tegen
betaling verkrijgbaar is). Maak je gebruik van het recreatiegebouw, ruim het speelgoed, boeken e.d. dan bij
vertrek op en laat geen rommel achter. Er mogen geen maaltijden gebruikt worden in het gebouw.
20. Elektriciteit: Er staan verschillende aansluitkasten rondom het terrein, met ieder 4 stopcontacten. Ieder
stopcontact heeft een zekering van 4 ampère. Denk om het aantal watts van de door u gebruikte
apparaten (max. 880 watt). De Hoevens heeft geen verlengkabels beschikbaar. Zorg dus dat je voldoende
kabellengte bij je hebt om de afstand tussen caravan/tent en electrapunt te overbruggen.
Laat geen stekkers en haspels in het water liggen. Zorg ervoor dat de elektrische installatie in de
caravan/tent
voldoet aan de eisen van de veiligheid.
21. Barbecueën: is toegestaan op De Hoevens (let op: niet bij de zwemvijver). Ga wel zorgvuldig te werk.
De barbecuebak moet vrij van de grond staan met daaronder een betontegel, zodat de ondergrond niet
verschroeid raakt. Tegels liggen bij de afvalcontainers. Zorg dat je buren geen overlast hebben van de rook!

22. Zwem- en visvijver: wij wijzen je erop dat er in de omgeving van het landgoed en het kampeerterrein
enkele poelen en vijvers liggen die een gevaar kunnen vormen voor diegene die niet kunnen zwemmen.
In de zwem- visvijver is het alleen toegestaan om te zwemmen en te vissen, niet om te varen. Gebruik van
de vijver is op eigen risico. Kinderen mogen uitsluitend onder permanent toezicht van de ouders gebruik
maken van de zwem- visvijver en dienen zwembandjes/-kurkjes te dragen indien zij niet over voldoende
zwemvaardigheid beschikken. Zorg dat je bij vertrek eventueel afval opruimt en deponeert in de daarvoor
bestemde afvalbakken.
23. Kampvuur: mag uitsluitend op de daarvoor bestemde kampvuurplek op het hoofdveld. Kinderen mogen in
de omliggende houtwallen en bossen sprokkelhout verzamelen om het vuur mee aan te maken. Het is niet
de bedoeling dat er kampvuurhout gesnoeid wordt. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding van hun
ouders bij het kampvuur zitten.
24. Verboden: het is niet toegestaan om op De Hoevens:
• te graven (behalve in de zandbak)
• palen in de grond te zetten
• grondzeil te gebruiken in de voortent van de caravan
• de gebouwen te gebruiken als droogruimte of slaapplek
• hangmatten te bevestigen aan bomen
• in bomen te klimmen
• bomen of struiken te snoeien en te kappen
• te vliegeren met stuntvliegers
• te vliegen met drones
• met waterballonnen te gooien
25. Schotelantennes: mogen alleen op je eigen caravan- of tentplaats neergezet worden.
26. Landgoedproducten: zin in een St. Jansroggebiertje of honing van De Hoevens? Deze mag je zelf pakken in
het recreatiegebouw. We vertrouwen erop dat je de daarvoor geldende vergoeding achterlaat in het
geldpotje.
27. Overtreding: bij overtreding van één van bovengenoemde regels of bij anderszins storend gedrag zodanig
dat de goede sfeer op het natuurkampeerterrein in het geding is, heeft de beheerder het recht u de
verdere toegang tot het terrein te ontzeggen.
28. Aansprakelijkheid: de eigenaar van Natuurkampeerterrein Landgoed De Hoevens aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor diefstal, schade van- of aan eigendommen van kampeerders en/of
terreingebruikers. Dit geldt ook voor schade aan voertuigen als gevolg van vallende takken en
ongelijkmatige wegen. De eigenaar van Natuurkampeerterrein Landgoed De Hoevens is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, vermissing of overlijden van personen voor zover deze
voortvloeit of verband houdt met hun aanwezigheid op landgoed De Hoevens.
Kampeerders of gebruikers van het kampeerterrein die eigendommen van de eigenaar en beheerder
beschadigen of verloren laten gaan dienen deze op eigen kosten en op aanzegging binnen de gestelde
termijn te herstellen of te vervangen. Bij in gebreke blijven heeft de eigenaar de bevoegdheid al het nodige
te laten verrichten om op kosten van de veroorzaker, de schade of vermissing te herstellen.

