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GEDRAGSREGELS VAKANTIEPARK DE KLEPPERSTEE

1.

Recreanten, niet zijnde de persoon die een Overeenkomst voor een jaar of seizoen heeft met De
Klepperstee, dienen zich bij aankomst eerst bij de receptie te melden om in te schrijven en de verdere
noodzakelijke formaliteiten te laten vervullen. Inschrijving is mogelijk vanaf 13.00 uur voor Recreanten die
een Kampeerplaats huren, huurders van een Accommodatie/Cabin kunnen zich inschrijven vanaf 15.00 uur.

2.

Degene die een plaats heeft gehuurd op De Klepperstee mag, na inschrijving zoals bedoeld in artikel 1, met
de auto en het Kampeermiddel doorrijden naar de gehuurde Kampeerplaats. Het Kampeermiddel en auto
dient vervolgens te worden geplaatst conform de aanwijzingen van De Klepperstee. Er mag niet meer dan
één auto per Accommodatie of Kampeerplaats het park oprijden. Degene die een cabin heeft gehuurd, dient
de auto op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren.

3.

Het is zonder schriftelijke toestemming van De Klepperstee niet toegestaan op de gehuurde Kampeerplaats
en/of op de parkeerterreinen auto’s, motoren, trailers, boten en/of andere voer- en/of vaartuigen te
parkeren, stallen of op te laden.

4.

Bezoekers mogen met hun auto het terrein van De Klepperstee niet op. Zij dienen hun auto’s te parkeren op
door de receptie aan te geven plaatsen.

5.

Op alle terreinen van De Klepperstee geldt een verbod harder te rijden dan 10 km per uur. Dit geldt voor
zowel auto’s, alle overige voertuigen, als rijwielen met ingeschakelde hulpmotor.

6.

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur zijn de slagbomen, die toegang geven tot de terreinen van De Klepperstee,
gesloten. Bij aankomst na 23.00 uur dient men zijn vervoermiddel te parkeren op de parkeerplaats voor de
receptie of bij één van de uitgangen van De Klepperstee. Gedurende genoemde periode is het niet
toegestaan met auto’s, motoren, (motor-)scooters, of andere geluid-voortbrengende voertuigen op of over
het terrein van De Klepperstee te rijden. Een ieder dient zich tijdens genoemde periode zo stil mogelijk te
gedragen om te voorkomen dat de nachtrust van andere gasten wordt verstoord.

7.

De Recreant is verplicht het terrein en de Voorzieningen van De Klepperstee schoon te houden. Iedere vorm
van afval, waaronder begrepen papier, blikjes, sigaretten, verpakkingen van ijsjes, chips en dergelijke, dient
te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

8.

Het gebruik van speeltoestellen en/of speelvoorzieningen geschiedt op eigen risico.

9.

Het gebruik van de aanwezige sauna geschied op eigen risico. Kinderen zijn niet zelfstandig toegestaan in de
sauna en dienen begeleid te worden door een volwassene. Het is niet toegestaan om de sauna langer te
gebruiken dan 1 uur per dag. Per gebruik is toestemming van De Klepperstee vereist en is de sleutel van de
sauna af te halen bij de receptie.

10. Het betreden en gebruik van de zwemvijver geschiedt op eigen risico, waarbij kinderen te allen tijde onder
toezicht dienen te zijn van een volwassene, ER IS GEEN TOEZICHT. Kinderen of volwassenen zonder
zwemdiploma dienen ten allen tijde gebruik te maken van zwembandjes of een zwemvest. Het gebruik van
de zwemvijver is enkel toegestaan tijdens de openingstijden van 9.00 tot 21.00 uur of eerder tot
zonsondergang. Douchen voor het gebruik van de zwemvijver is verplicht en duiken in de zwemvijver is niet
toegestaan. De instructies die ter plaatse zijn aangebracht dienen strikt in acht te worden genomen.
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11. Jongeren onder de 21 jaar mogen zonder begeleiding van volwassenen niet op het terrein verblijven.
12. Het is voorts niet toegestaan om:
A. open vuur te maken.
B. te barbecueën of gebruik te maken van vuurkorven, buitenhaarden, terraskachels en hiermee
vergelijkbare objecten wanneer dit hinder of overlast voor andere gasten van De Klepperstee ten
gevolge heeft en/of dit naar het oordeel van De Klepperstee om veiligheidsredenen niet verantwoord
is;
C. zich zodanig te gedragen dat anderen daar hinder of overlast van ondervinden, daaronder wordt onder
meer begrepen het ten gehore brengen van muziek, luid spreken en dergelijke, op een zodanige wijze
dat dit buiten het Kamppeermiddel of de Stacaravan/Chalet/Cabin, door anderen is te horen;
D. veldsporten te beoefenen op andere plaatsen dan door De Klepperstee aangegeven;
E. honden op het terrein van De Klepperstee mee te nemen en/of te houden, zulks evenwel met
uitzondering van de volgende gevallen:
voor gasten die een Kampeerplaats voor een jaar, seizoen of kortere periode hebben gereserveerd
op de door De Klepperstee speciaal daarvoor aangewezen velden of delen van deze velden. Op die
velden zijn maximaal twee (2) honden per Kampeerplaats toegestaan. Deze moeten bij aankomst
worden gemeld. Zij mogen dan uitsluitend en alleen op de daarvoor bestemde velden verblijven.
Toegang tot en/of verblijf op andere terreinen en/of openbare delen van De Klepperstee is niet
toegestaan. Het is niet toegestaan honden in waterpartijen te laten lopen, spelen of zwemmen, ook
niet in die waterpartijen waarvan is aangegeven dat deze voor gasten toegankelijk zijn. Honden zijn
niet toegestaan in de sanitaire gebouwen. De hond(en) dient/dienen te worden uitgelaten buiten
het park en moet(en) ten allen tijde zijn aangelijnd. Uitwerpselen van de honden moeten direct
worden opgeruimd, terwijl de honden niet zonder toezicht op een Kampeerplaats mogen
verblijven. Indien een hond(en) naar het oordeel van De Klepperstee overlast en/of gevaar
oplever(t)(en), dient/dienen deze(n) op eerste verzoek van De Klepperstee het terrein van De
Klepperstee te verlaten.
F. het onder E. bepaalde is van overeenkomstige toepassing op katten en andere huisdieren.
G. een zogenaamde hark- of schotelantenne op het Kampeermiddel of de Stacaravan/Chalet/Cabin te
plaatsen.
H. auto’s, andere vervoermiddelen, caravans, boten, aanhangers en/of surfplanken en dergelijke te
wassen en/of af te spoelen;
I. auto’s en/of andere vervoersmiddelen te parkeren op de wegen en/of in de bermen;
J. slangen en dergelijke aan te koppelen aan de kranen van het toiletgebouw en/of servicestation voor
campers;
K. drones te gebruiken boven de terreinen van De Klepperstee en/of webcams of beveiligingscamera’s te
gebruiken;
L. windschermen, tentdoeken, afdaken, erfafscheidingen, schuttingen, schuurtjes en dergelijke, te
plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Klepperstee (zie in dit verband artikel
2 lid 4 van de algemene voorwaarden);
M. het Kampeermiddel of de Stacaravan/Chalet/Cabin, dan wel de gehuurde Kampeerplaats, behoudens
de uitzonderingen genoemd in de algemene voorwaarden, aan derden, ter beschikking te stellen,
ongeacht of dit geschiedt om niet dan wel tegen betaling of het Kampeermiddel of de
Stacaravan/Chalet, dan wel de gehuurde Kampeerplaats te gebruiken voor anderen doeleinden dan
recreatief gebruik;
N. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Klepperstee, elektrische kachels, grote
koelkasten, wasmachines, vaatwassers, droogtrommels en ander(e) (huishoudelijke) apparatuur te

Versie november 2021

O.
P.

Q.

R.
S.
T.
U.

V.

W.
X.
Y.
Z.

gebruiken in het Kampeermiddel of de Stacaravan/Chalet/Cabin en/of in eventueel geplaatste
schuurtjes en andere Bouwwerken en deze aan te sluiten op het elektriciteitsnet, water en/of riool;
LPG-gas te gebruiken en/of LPG-tanks te plaatsen en/of te installeren;
de slagboomkaart, slagboomcode of kentekenregistratie die bij aankomst door De Klepperstee voor uw
verblijf wordt geregistreerd, aan derden onder welke benaming of op welke wijze dan ook, ter
beschikking te stellen;
door de beplantingen en/of op de schurvelingen te lopen, beplanting of andere bouwwerken en/of
materialen op, of tegen de schurveling aan te plaatsen, in bomen te klimmen, te snoeien en/of op
andere wijze te beschadigen, coniferen, bamboeplanten en/of bamboeschuttingen te plaatsen,
beplanting aan te brengen die verwildert en/of tot gevolg kan hebben dat deze door de beplanting van
De Klepperstee en/of die van de buren groeit.
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Klepperstee tuinverlichting aan te brengen;
te recreëren met caravans op het drive-in camperpark;
naakt te recreëren op de terreinen van De Klepperstee;
in schuurtjes, bijgebouwen en andere Bouwwerken te overnachten en/of deze te benutten voor verblijf
en/of andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het nemen van baden en/of douchen. De schuurtjes,
bijgebouwen en andere Bouwwerken mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de opslag van
materialen en dienen te voldoen aan de eisen van het Stijlboek;
een schuurtje of bijgebouw te plaatsen op een kortere afstand dan 1,5 meter, gerekend vanaf het hart
van de heg of binnen een afstand van 5 meter van een naburig Kampeermiddel of Stacaravan/Chalet,
bij een Cabin of Stacaravan/Chalet op de Lepelaar geldt 2,5 meter gerekend vanaf hart heg;
Kampeermiddelen of Stacaravans/Chalets/Cabin te plaatsen op een afstand van minder dan 5 meter
van een ander recreatiemiddel;
die handelingen te verrichten die naar het oordeel van De Klepperstee in strijd zijn met haar streven het
milieu zoveel mogelijk te ontzien;
luchtbuksen en/of andere knalapparaten op het terrein van De Klepperstee te gebruiken en/of op het
terrein van De Klepperstee op te slaan en/of in het bezit te hebben;
het zonnepark, d.w.z. dat gedeelte van het terrein waarop de zonnepanelen zijn geplaatst, te betreden
en/of het hekwerk geplaatst rondom het zonnepark te beklimmen dan wel daar goederen, zoals
bijvoorbeeld fietsen, tegenaan te zetten;
NB:

Het hekwerk rondom het zonnepark staat onder stroom. U dient op veilige afstand daarvan te
blijven. Voor schade ontstaan doordat in strijd met deze instructie wordt gehandeld, is De
Klepperstee niet aansprakelijk.

AA. op vogels en/of andere dieren te jagen en/of deze anderszins te verstoren;
BB. door gedragingen en/of handelingen aanstoot te geven aan anderen, de veiligheid van anderen en/of
goederen aan te tasten en/of de rust te verstoren;
CC. zich zonder toestemming te begeven op de Kampeerplaats van anderen;
DD. waterpartijen te betreden, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit is toegestaan;
EE. zonnepanelen te plaatsen op de Stacarvan/Chalet/Cabin, schuur en of kavel;
FF. auto’s op te laden op Stacaravan- Chalet- Cabin- en/of kampeerplaatsen deze
kunnen opgeladen worden aan de daarvoor bestemde autolaadpalen;
13. Het huisvuil en ander afval dient naar de daarvoor bestemde containers te worden gebracht. Het
huisvuil/afval dient te worden verpakt in daarvoor speciaal bestemde zakken welke goed gesloten dienen te
worden. Deze zakken dienen in de container te worden gedeponeerd. Indien een container vol is dient de
zak in één van de andere containers te worden gedeponeerd. Na deponering dient de container goed te
worden afgesloten.
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14. Grof vuil en asbesthoudende materialen mogen niet op het terrein van De Klepperstee worden gedeponeerd
of opgeslagen en moeten door de Recreant afgevoerd worden naar de door de gemeente daarvoor
aangewezen stortplaats. Chemisch afval, glas, hout en papier mag uitsluitend in de specifiek daarvoor
bestemde container(s) worden gedeponeerd, mits dit afkomstig is van het Kampeermiddel of de
Stacaravan/Chalet/Cabin of de gehuurde Kampeerplaats.
15. De huurder van een Kampeerplaats dient deze zelf schoon en proper te houden. De Recreant dient
regelmatig het gras te maaien. Tuinafval dient te worden gestort op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen
en derhalve niet in de containers. De door de Recreant gehuurde Kampeerplaats mag niet worden gebruikt
voor opslag van goederen, voor commerciële doeleinden, het plaatsen van vlaggenmasten, het plaatsen of
ophangen van reclameborden en/of affiches in/aan het Kampeermiddel of de Stacaravan/Chalet, maar
uitsluitend en alleen voor recreatieve doeleinden.
16. De gehuurde Kampeerplaats dient op de dag waarop de huurovereenkomst eindigt, vóór 11.00 uur schoon
en ontruimd te worden opgeleverd. Gehuurde cabins dienen vóór 10.00 uur bezemschoon opgeleverd te
worden met een complete en onbeschadigde inventaris.
17. In het geval de personalia van de boeking niet in overeenstemming zijn met de personalia van de persoon
die daadwerkelijk op De Klepperstee verblijft, heeft De Klepperstee het recht deze persoon de toegang tot
De Klepperstee te ontzeggen. In dat geval vindt er geen restitutie van betaalde gelden plaats.
De Recreant verbindt zich tegenover De Klepperstee tot volledige en stipte naleving van alle toepasselijke
wet- en regelgeving.
18. Het is de Recreant toegestaan om gebruik te maken van het internet van De Klepperstee, mits het
gebruiksreglement die De Klepperstee stelt aan dit gebruik, volledig en stipt wordt nagekomen. Dit
gebruiksreglement kunt u vinden op onze website.
19. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst, de algemene voorwaarden en in deze Gedragsregels,
evenals nadere aanwijzingen van De Klepperstee, dienen stipt te worden nageleefd. Het staat De
Klepperstee te allen tijde vrij wijzigingen daarin aan te brengen en/of deze aan te vullen.
Wij wensen u een plezierig verblijf toe op De Klepperstee.
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