Huishoudelijk reglement BMX Camping
UWTC
Beste gast,
UWTC doet er alles aan om het u en uw medegasten zo aangenaam mogelijk te maken tijdens uw
verblijf. Hiervoor zijn een aantal regels samengesteld die u in dit huishoudelijk reglement terug kunt
vinden. Wij gaan er vanuit dat elke gast op de hoogte is van deze regels en deze ook zal naleven. De
medewerkers zijn bevoegd om ervoor te zorgen dat het reglement in acht wordt genomen en
eventuele overtredingen te signaleren.
Aankomst en vertrek
• Aankomst op vrijdagmiddag is mogelijk vanaf 12:00u.
• Bij vertrek dient u uw kampeerplek schoon achter te laten.
Algemeen
• De UWTC is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het
terrein, alsmede schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige
voorzieningen (faciliteiten).
• De UWTC is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluids- of stankoverlast en
enig van buiten komend onheil, alsmede de terreingesteldheid als gevolg van weersinvloeden.
• Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van
de aanwezige faciliteiten en/of voorzieningen.
• Een ieder verblijft geheel op eigen risico.
• UWTC en diens medewerkers is te allen tijde gerechtigd onbevoegden en/of mensen die zich
misdragen de toegang tot het terrein te ontzeggen.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet in voorziet beslist de campingcoördinator van UWTC.
Kampeerplek
• Om organisatorische reden beslist de campingcoördinator welke staanplaats toegewezen wordt.
Het is niet toegestaan op eigen initiatief van plaats te wisselen.
• Tussen 22.00u en 7.00u dient de nachtrust in acht te worden genomen. Het is dan verboden om
muziek te draaien of op enigerlei andere wijze geluid te produceren op het kampeerterrein.
• Open vuur of vuurkorven zijn niet toegestaan op het kampeerterrein of daarbuiten. Barbecueën
op de kampeerplek is alleen toegestaan met gas- of elektrische apparaten.
• Volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor minderjarigen moeten er voor zorgen dat
andere gasten niet door hen gestoord worden.
• Op last van de brandweer is het verplicht om een goedgekeurde brandblusser per
kampeermiddel te hebben.
Afval
• Bij aankomst wordt een grote vuilniszak voor uw afval verstrekt. Bij vertrek dient deze
gedeponeerd te worden in de container bij de entree van het kampeerterrein. Graag alleen
gesloten afvalzakken in de container deponeren.
Huisdieren
• Het kampeerterrein en de omliggende terreinen zijn geen uitlaatplaats, er is voldoende
uitlaatgelegenheid in de nabije omgeving. Doet uw huisdier toch per ongeluk zijn behoefte op het
terrein dan dient u dit zelf op te ruimen.
• Huisdieren mogen andere campinggasten niet tot last zijn.

