
Parkreglement
“de Norgerberg” is het gehele jaar door ge-
opend. Kamperen is mogelijk van 1 april t/m 
30 oktober. Hooikiepen, chalets en bunga-
lows zijn het hele jaar door te reserveren. Om 
uw verblijf en dat van uw vakantiegenoten 
zo aangenaam mogelijk te maken hebben 
wij enkele regels en wetenswaardigheden 
opgesteld.
De slagboom van het bungalowpark hoeft u 
slechts uw pas voor de kaartlezer te houden. 
Als u uitrijdt gebruikt u wederom uw pas. 
Rijd NOOIT achter uw voorganger aan. Er 
kan en mag slechts één auto per pas het 
terrein op. De pas is strikt persoonlijk, het is 
niet toegestaan hiermee derden toegang te 
verschaffen. 
Post voor onze gasten leggen wij in de post-
vakjes aan de linkerzijkant van de receptie.  
In geval van nood bel 112 als u medische of 
andere dringende hulp nodig heeft. Breng 
ons daarna altijd op de hoogte. Dit kan 
24 uur per dag op telefoonnummer 0592-
612281 of via de intercom aan de receptie-
deur. Wij zorgen dan dat de desbetreffende 
professionele hulp-instantie zo snel mogelijk 
bij u ter plaatse is en kunnen indien nodig 
eerste hulp verlenen. Niet zo dringend maar 
wel medische hulp nodig? Kijk voor telefoon-
nummers van hulpdiensten op pagina 6
Het sanitairgebouw is geopend gedurende 
het kampeerseizoen( 1 april tot 30 oktober). 
Hier kunt u alle faciliteiten met uw Sepkey 
bedienen. Watergebruik is voor al onze gas-
ten (m.u.v. seizoen- en jaargasten) gratis. U 
krijgt voor warmwatergebruik bij aankomst 
een gratis tegoed op uw Sepkey. Let op! Dit 
is alleen te gebruiken voor warm water. Voor 
gebruik van sauna, wasserette etc. dient u 
een geldbedrag op uw Sepkey te zetten. Uw 
Sepkey is bij de receptie en in het sanitairge-
bouw op te laden. Kleine kinderen mogen 
alleen onder begeleiding in het sanitairge-
bouw. 
Het zwembad is voor onze gasten gratis 
toegankelijk. U ontvangt hiervoor entree-
bewijzen aan de receptie. Bezoek is op de 
Norgerberg gratis. Wel vragen wij voor het 
gebruik maken van het zwembad een kleine 
vergoeding. Kinderen zonder zwemdiploma 
mogen alleen onder directe begeleiding van 
een volwassene (>18) het bad en de ruimte 
rondom het bad betreden. Zij zijn tevens ver-
plicht in en rondom het bad zwemvleugels 
te dragen. U mag de zwemfaciliteit alleen 
betreden met passende kleding. Opblaas-
attributen zijn i.v.m. de drukte slechts in 
sommige perioden toegestaan. Voor deze 
en andere zaken verwijzen wij u naar de 
publicatieborden bij het bad. 

Barbecueën kan maar houd rekening met 
brandgevaar! De Norgerberg is gelegen in 
het bos. Bij extreme droogte geldt een bar-
becueverbod. Gaat u barbecueën, houd een 
emmer water bij de hand. Bij de Hooikiepen 
en bungalows is het alleen toegestaan om 
elektrisch of op gas te barbecueën. Bij de 
boom- en boswachtershutten is barbecueën 
onverantwoord en niet toegestaan. Open 
vuur en vuurkorven zijn niet toegestaan. 
Camera toezicht en foto’s  Om de veiligheid 
en eigendommen van ons en onze gasten 
te beschermen is camera-toezicht aanwezig 
op de Norgerberg. Het is ook mogelijk dat er 
op het park foto- en video opnames worden 
gemaakt. De Norgerberg behoudt zich het 
recht voor om dit materiaal voor publicatie 
te gebruiken. Wil je niet gefotografeerd of 
gefilmd worden tijdens jouw bezoek? Meld 
dit bij de Receptie.  
Absolute rust van 23.00 tot 8.00 uur 
Gedurende deze tijd dient het (gezien het 
familiaire karakter van de Norgerberg) rustig 
te zijn. Bij niet naleven van deze stelregel 
kan de directie u de toegang tot het terrein 
ontzeggen.
Fatsoen Wij verwachten van onze gasten 
dat zij zich volgens de algemeen geldende 
fatsoensnormen gedragen.  
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor 
ongevallen van gasten, gevolgen van brand, 
stormschade, diefstal, vermissing en/of scha-
de door derden veroorzaakt. Wij kunnen u 
voor alle toegebrachte schade aansprakelijk 
stellen.
Aanvullende gedragsregels 
* Aankomsttijd kampeerplaatsen na 14.00 
uur. Vertrektijd voor 12.00 uur.
* Aankomsttijd huuraccommodaties na 15.00 
uur. Vertrektijd voor 10.30 uur.
* U dient de kampeerplaats schoon achter te 
laten.
* Geluidsapparatuur zodanig gebruiken dat 
de rust niet wordt verstoord.
* Het is niet toegestaan geulen te graven en 
   bevestig niets aan of in bomen en struiken.
* Alle chalets zijn in particulier bezit, respec-
teer hun privé-eigendom.
Onze verhuuraccommodaties zijn voor re-
creatieve doeleinden en dienen als zodanig 
gebruikt te worden. 
In alle gevallen waarin deze regels niet voor-
zien beslist de directie.
Heeft u nog vragen? Tijdens openingstijden 
kunt u altijd bij de receptie terecht.
Naast de hierboven opgestelde regels gelden 
de Recron voorwaarden.

Bezoekers zijn van harte welkom, wij reke-
nen dan ook geen dagtarief. Groepsbezoek 
is echter niet toegestaan. Voor nachtbezoek 
wordt het verblijfstarief in rekening gebracht. 
Bij verzuim van melding wordt dubbel tarief 
berekend. U bent altijd en in ieder geval aan-
sprakelijk voor het gedrag van uw bezoek.
Fietsen, kinderzitjes, bakfiets, aanhangfietsen 
en skelters zijn te huur bij de receptie.  
Auto’s zijn toegestaan, mits deze stapvoets 
rijden (5 km). Houd rekening met spelen-
de kinderen! Bij het niet naleven van deze 
snelheidsregel zien wij ons genoodzaakt uw 
slagboompas in te nemen. Bij uw bungalow 
of vakantieverblijf kunt u uw auto parkeren 
op uw eigen parkeerplaats. Eventuele extra 
auto’s en auto’s van bezoekers kunnen op het 
parkeerterrein buiten de slagboom gepar-
keerd worden. Voor brommers en scooters 
geldt, motor uit. Elektrische auto’s mogen 
niet bij de plaats worden opgeladen. 
Elektrisch laden   van uw auto kan bij de 
speciaal daarvoor aanwezige laadpunten 
voor de slagboom van de camping en bij de 
slagboom van het bungalowpark. 
Het is niet toegestaan te laden bij de kam-
peerplaats, bungalow of vakantieverblijf. 
Huisdieren zijn toegestaan, mits ze geen 
hinder veroorzaken en aangelijnd zijn, ook 
katten! Uw huisdier uitlaten kan buiten het 
terrein, neem wel altijd een zakje mee in 
geval van een ongelukje. In de sanitairgebou-
wen en in de huuraccommodaties, m.u.v. de 
huisdiertoegankelijke accommodaties, zijn 
huisdieren niet toegestaan. Huisdieren van 
bezoekers zijn alleen in overleg toegestaan, 
m.u.v. hulphonden. 
Vuilnis kunt u kwijt in de afvalstraat voor op 
de camping en voor op het bungalowpark. 
Draag zorg voor het milieu en help ons door 
uw afval gescheiden in te leveren. Grofvuil 
dient u zelf af te voeren. In de receptie staat 
een bak voor klein chemisch afval (batte-
rijen). Op het terrein staan verschillende 
afvalbakken voor uw klein afval, niet bedoeld 
voor afvalzakken.  


