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Reglement voor camping en verhuuraccommodaties 
 
HET GEHUURDE 
1. Bij aankomst en vertrek dient men zich telefonisch te melden op nummer 0297-322113. 

Ook bezoekers zijn verplicht zich te melden, zij betalen het bezoekersgeld. Uw bezoek dient in verband met 
de nachtrust voor 23.00 uur het park te verlaten.  

2. De ingeschreven recreant is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek. Ook bezoekers dienen 
zich te houden aan de regels. 

3. Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 11.00 uur de camping te verlaten, anders betaalt u de volledige 
dagprijs. De check out tijd voor de verhuuraccommodaties is 10 uur. 

4.  De staanplaats dient ongeschonden en schoon te worden achtergelaten. Let op de haringen. 
5. Bij verwijdering of vervroegd vertrek krijgt u geen restitutie van het betaalde geld. 
6.   Partytenten, windschermen, parasols zijn toegestaan, mits deze bij afwezigheid (van meer dan 24 uur) 

worden opgeruimd/verwijderd.  
7. Een eventueel vaartuig dient met deugdelijke lijnen behoorlijk afgemeerd te worden. 
8.   Geen bootjes op de recreatielandjes leggen. Hiervoor kunt u, zover beschikbaar, een ligplaats huren.  
9.   Het is verboden aan de bestaande beplanting vernielingen toe te brengen.  
10.  Er mogen geen gaten of kuilen op de recreatielandjes en paden worden gegraven.  
11.   Het is niet toegestaan (brom)fietsen op de recreatielandjes te plaatsen, hiervoor zijn de fietsenrekken. 
12.   Het gebruik van barbecues is toegestaan, alleen buiten en mits deze geen schade aan de ondergrond 

veroorzaken. Barbecues niet direct op het gras plaatsen en niet te dicht bij de tenten, boten en bomen. 
Blusmateriaal binnen handbereik. Bij zeer droog weer kan een verbod worden uitgevaardigd. 

13.   Open vuur, vuurkorven, fakkels zijn niet toegestaan. 

 
PARKEREN 
14.   Iedere huurder heeft de beschikking over één parkeerplaats. Bezoekers kunnen hun auto gratis parkeren in 

Aalsmeer. 

 
ELEKTRA & WATER 
15.  Voor elektriciteitsaansluiting -maximaal 6 amp.- naar uw boot of tent (Uiterweg 214) dient u een 

goedgekeurde kabel met zgn. eurostekker te gebruiken. Kabels langs de afrastering van de landjes, tegen de 
bomen aan plaatsen. Bij geen stroomgebruik kabel verwijderen en opruimen. Geen kabels ingraven.  

16.  Voor de wateraansluiting dient u een gewapende slang te gebruiken. Gebruik te allen tijde een slang waar 
van tevoren geen water in heeft gezeten. Bent u klaar met watertappen, ontkoppel direct de waterslang en 
laat al het water dat nog in de slang aanwezig is eruit lopen. Dit is noodzakelijk in het kader van legionella 
preventie en in het belang van uw eigen veiligheid / gezondheid. 

17.  Leidingwater mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor (gras)sproeien, boot- en of 
auto wassen, etc. 

 
AFVAL 
18.  Uw huishoudelijk afval kunt u in dichtgebonden plastic zakken van maximaal 60 liter deponeren in de 

daarvoor bestemde containers, geen afval naast de containers plaatsen. Niet courant of groter afval dient u 
zelf af te voeren. 

 

 GEDRAGINGEN 
 19.   Men is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich daar bevindende gebouwen orde, 

rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag 
aanstoot geeft. 

20.   U dient het terrein, incl. toilet-, was- en doucheruimte netjes en schoon te houden.  
21.   Veroorzaak u mede recreant geen overlast met sport en spel, radio/televisie etc. Muziek en tv-installaties etc. 

dienen niet buiten de eigen (kampeer)plaats storend hoorbaar te zijn.  
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22.  Nachtrust vanaf 23.00 uur tot en met 08.00 uur. 
23.   Gebruik van (soft)drugs, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Overtreders zullen van het park worden 

verwijderd. 

 
 HUISDIEREN 

24.   Huisdieren zijn toegestaan, maximaal 1 per (verhuur)accommodatie, mits zij aangelijnd zijn en buiten het 
terrein worden uitgelaten. Eventuele uitwerpselen dienen direct te worden verwijderd. 

 
 DIVERSEN 
 25.   Zwemmen geschiedt geheel op eigen risico, er is geen toezicht. Op Uiterweg 214 bevindt zich een afgezette 

zwemgelegenheid in het water.  
 26.   Op de toegangsweg en het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden gereden. Op het water 

nabij het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden gevaren. 
27.  Het is voor klanten van Recreatiepark Aalsmeer verboden op het terrein te fietsen. 
28. Om uw bagage van en naar uw vaartuig te transporteren kunt u gebruik maken van de kruiwagens. Na 

gebruik kruiwagens terugbrengen. 
29. Roken is niet toegestaan in de loodsen en toiletgebouwen. 
30. Recreatiepark Aalsmeer stelt kosteloos WIFI ter beschikking. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

 
AANSPRAKELIJKHEID EN OVERIGE BEPALINGEN 
31.   De eigenaar en de beheerder van het terrein stellen zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of 

het verloren gaan van eigendommen, toebehorende aan de recreanten en de eigenaren van boten. 
 32.  Eventuele schade aan de kampeerplaats, beplanting, gebouwen of campingvoorzieningen worden verhaald 

op de huurder.   
 33.  Wij hanteren de Recron voorwaarden. 

 
OPVOLGING 
34.   Het wordt op prijs gesteld als overlast en/of verdachte zaken (telefonisch) worden gemeld; met verstrekte 

informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan. 
 35.   Een ieder die zich op Recreatiepark Aalsmeer bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester, werfbaas 

of zijn/haar personeel op te volgen. Overtredingen van het reglement geeft de havenmeester/de werfbaas 
het recht de overtreder de toegang tot Recreatiepark Aalsmeer te ontzeggen. 

 

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met onze beheerder,  
bereikbaar op nummer 0297-322113.  


