
 

 

Hoofdregel 

Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw 

medegasten de gelegenheid van het verblijf op ons park te genieten.  

 

Plaatsing kampeermiddel 
Recreatiepark Eiland van Maurik BV hierna te noemen de ondernemer is 

gerechtigd tot de exacte plaatsbepaling van het kampeermiddel (toercaravan, 
stacaravan of chalet).  

De recreant dient ervoor zorg te dragen dat de kavel en de daarop geplaatste 

kampeermiddelen inclusief op-, aan en bijgebouwen, aan de eisen van 
gemeente, brandweer en/of andere overheden voldoen. Ondernemer erkent 

hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.  

Op de kavels mogen geen boten, auto’s of andere zaken worden gestald, 
behoudens schriftelijk overeengekomen. Op de kavels 209 t/m 277 is het 

parkeren van één auto op de plaats toegestaan. 

 

Aanzien en onderhoud 

De recreant dient kavel en kampeermiddel in een goede staat van onderhoud 

te houden. Recreant is verplicht zijn tuin aan te leggen binnen 3 maanden na 
plaatsing van het recreatieverblijf.  

Ondernemer kan, na een schriftelijke waarschuwing, de kavel voor rekening 

van de recreant in goede staat van onderhoud brengen.  
Indien onverzorgdheid van de kavel en/of kampeermiddel stelselmatig 

voorkomt is dit een grond om de huurovereenkomst op te zeggen.  

Indien er acuut gevaar dreigt voor hygiëne, milieu en/of veiligheid kan 
ondernemer ook zonder voorafgaande waarschuwing overgaan tot 

opruiming van de kavel voor rekening van de recreant.  

Klein groenonderhoud is slechts toegestaan aan beplantingen die op het 
eigen perceel staan.  

Het onderhouden van de erfafscheidingen met uitzondering van de achterste 

afscheiding dient door recreant te geschieden. De hoogte van de 
erfafscheidingen worden door ondernemer bepaald maar mogen in geen 

geval hoger groeien dan 2 meter. Het is niet toegestaan om overdreven 

tuinvoorzieningen, beeldjes, molens, tuinverlichting en objecten met 
schreeuwerige kleuren te plaatsen.  

In de tuin mogen uitsluitend natuurlijke materialen worden verwerkt.  

Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derden niet toegestaan op het 
terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te 

leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, 
veranda’s te bouwen, tegelplateaus dan wel bouwwerken of andere 

voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het 

kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de ondernemer. 

Het tijdelijk plaatsen van één zogenaamde partytent zonder zijwanden met 

een maximale afmeting van 3 x 3 mtr, een hoogte van maximaal 2.5 mtr. en 
een slank stalen frame is toegestaan. Zodra de tent niet in gebruik is dient hij 

inclusief het frame te worden opgeruimd. Tenten met houten of andere 

frames zijn niet toegestaan.  
 

Aan- en bijbouwsels  

Als u bouwt zonder toestemming, moet u het bouwsel onherroepelijk weer 
afbreken.  

In geen enkele situatie kan de recreant zich op de directie beroepen of op 

enigerlei wijze rechten ontlenen aan mondelinge afspraken.  

Voorschriften voor aan- en/of bijbouwsels en windschermen liggen ter 

inzage bij de receptie.  

Het plaatsen of vervangen van hekjes, schuttingen, dierenhokken en kisten, 
het metselen van muren of het storten van betonvloeren in welke vorm dan 

ook is niet toegestaan.  

Schuurtjes mogen uitsluitend in transparante houtkleur of donkergroen en 
donkerbruin geschilderd worden.  

Kampeermiddelen, aan- en/of bijbouwsels mogen niet zonder schriftelijke 

toestemming van kleur gewijzigd worden.  
Het plaatsen van maximaal één schotel voor satelliet-, respectievelijk 

televisieontvangst is toegestaan. De schotel dient zoveel mogelijk aan het 

zicht ontrokken te worden, zo laag mogelijk te worden opgesteld en mag een 
maximale doorsnede hebben van 60 cm.  

 

 
 

 

 

Ongeoorloofde bouwsels, verbouwingen, wijzigingen van kleur of 

materialen evenals onvoldoende onderhoud, dienen door de 
recreant/eigenaar op eerste verzoek van ondernemer te worden weggenomen 

en/of gewijzigd in de juiste toestand. 

 

Verkeer 

Op ons park is het Wegenverkeersreglement van toepassing.  

Per kavel zijn maximaal twee parkeerplaatsen toegestaan voor thuiswonende 
gezinsleden.  

Het repareren en/of wassen van auto’s op het park is niet toegestaan. 

Vermijd het rijden met uw auto/motor op de camping zoveel mogelijk. Laat 
de auto staan wanneer u naar het restaurant, de supermarkt of de receptie 

gaat. Gasten die slecht ter been zijn, kunnen een ontheffing krijgen.  

Auto’s / motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden, maximaal 5 km. 
Bij het herhaaldelijk constateren van het overschrijden van de toegestane 

snelheid kunnen wij u de toegang tot het park ontzeggen.  

Voor het bedienen van de slagboom hebt u een slagboomsleutel nodig. De 

slagboom is voorzien van een anti-pass back. Uitlenen van de sleutels is niet  

toegestaan. Het met uw eigen sleutel toelaten van derden is niet toegestaan. 

Vrachtwagens kunnen alleen na overleg met ondernemer worden toegelaten. 
De ingaande slagboom is buiten werking van 23.00 uur tot 7.00 uur. 

Natuurlijk kunt u in noodgevallen ons terrein met de auto verlaten. Brom- en 

snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand meegevoerd 
worden. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is gemotoriseerd verkeer niet 

toegestaan.  

Parkeer uw auto niet bij de caravan. Parkeert u de auto op een van de 
parkeerterreinen.Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en 

de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden voor ambulance, 

brandweer enzovoort.  
Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat wij een 

toegangsverbod voor alle motorvoertuigen afkondigen. Dat kan bijvoorbeeld 

het geval zijn bij slechte weersomstandigheden. 
 

Geluidsoverlast 

Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere 
geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de 

andere gasten.  

Tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. In die 
periode is het dus niet toegestaan lawaai te maken. Wilt u uw autoportieren 

zachtjes sluiten.  
 

Vuilafvoer 

Op ons terrein is een milieustraat aanwezig. Wij hebben afvalbakken voor: 
glas, papier, huishoudelijk afval en tuinafval.  

Huishoudelijk afval dient u verpakt in onze speciale plastic zakken gesloten 

in de daarvoor bestemde container te doen. 
Grofvuil en chemisch afval mag niet in de container gedeponeerd worden, 

maar dient u zelf af te voeren. Iedere gast moet zijn plaats vrij houden van 

afval. 
 

Huisdieren 

Honden en katten zijn welkom op ons terrein.  
Per standplaats zijn hiervan maximaal twee toegestaan.  

Andere dieren als honden en katten zijn niet toegestaan.  

Honden van bezoekers zijn toegestaan mits het maximum van twee 

huisdieren per standplaats niet wordt overschreden.  

Uw hond en/of kat dient te zijn ingeënt tegen hondsdolheid (Rabies)  

Uw huisdier/hond dient aangelijnd te zijn.  
U dient uw hond op de uitlaatplaatsen uit te laten en niet in de directe 

omgeving van het park.  

Mocht uw hond zijn behoefte toch op ons terrein doen, dient u de 
uitwerpselen direct op te ruimen.  

U mag uw huisdieren niet meenemen in de campingwinkel en het 

toiletgebouw.  
Wanneer u ons terrein verlaat, mag u uw hond niet op uw kavel of in uw 

kampeermiddel achterlaten. 

 

 

 

Gebruik water, elektra en riolering. 

Water en elektra zijn duur. Wees er zuinig mee!  
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Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan 

om zonder overleg met ondernemer drinkwater te gebruiken voor het 

sproeien van uw tuin, het wassen van uw auto of caravan of speeldoeleinden.  
Voor het stroomgebruik beschikt u over een aansluiting van 10 Ampère.  

Bij overbelasting wordt de stroom afgeschakeld. Storingen aan de energie of 

cai voorziening  kunt u tussen 9.00 en 22.00 uur op de receptie melden. Aan 
heraansluiting kunnen kosten verbonden zijn.  

Elke kavel dient voorzien te zijn van een eigen toilet- en douchevoorziening. 

U dient voor uw afvalwater van toiletten, douches en wasbakken gebruik te 
maken van de aanwezige riolering. Het is niet toegestaan om de riolering 

voor andere doeleinden te gebruiken.  

Het aansluiten van hemelwaterafvoeren op de riolering is nadrukkelijk niet 
toegestaan in verband met overbelasting van de rioleringspomp.  

U mag geen grondwater oppompen.  

Het gebruik van chemische toiletten is niet toegestaan. Ondernemer is niet 
aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het wegvallen van de 

gasdruk, waterleiding, stroomtoevoer of rioleringsafvoer.  

 

Milieu en Veiligheid 

Het is niet toegestaan een olietank op de kavel te hebben.  

Het maken van open vuur is niet toegestaan.  

Het gebruik van houtkachels binnen of buiten het kampeermiddel is niet 

toegestaan.  

Barbecuen is toegestaan mits grote voorzichtigheid wordt betracht. Zorg 
altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue. 

Houd bij het barbecuen rekening met de windrichting, zodat u uw buren zo 

min mogelijk hindert. Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw 
kampeermiddel. Barbecuen rechtstreeks op de grond is niet toegestaan. Gooi 

nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen 

desastreus zijn. 
De elektrische installatie in uw kampeermiddel dient te voldoen aan alle 

wettelijke normen en in ieder geval aan NEN 1010. Er dient minimaal een 

goed werkende aardlekschakelaar aanwezig te zijn die de stroom op de 
gehele kavel uitschakelt. 

Het is mogelijk dat zich in uw caravan, onderdelen bevinden van asbest. 

Indien u asbest wilt afvoeren, hebt u daarvoor onze toestemming nodig. Wij 
zullen u dan informeren over de geldende voorschriften. De kosten voor 

afvoer van asbest komen geheel voor uw rekening. Het is verboden 

materialen van asbest te gebruiken bij het bouwen of verbouwen van uw 
caravan, aan- en bijbouwsels.  

Ons park is gelegen in de uiterwaarden van de Nederrijn. Bij hoog water 
kunnen delen van ons park en de toegangsweg onder water lopen.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege het niet of 

slecht bereikbaar zijn of elke andere schade die ontstaat vanwege hoog 
water. 

 

Gasflessen 

Op elk perceel mogen maximaal 2 gasflessen geplaatst worden met een 

inhoud tussen 2,5 kg en 12,2 kg. Gasflessen die niet goedgekeurd zijn 

volgens de eisen van “Stoomwezen” of gasflessen waarvan de ingeponste 
datum niet aanwezig dan wel verlopen is, mogen niet op de kavel aanwezig 

zijn.  

De gasfles moet van buitenaf bereikbaar zijn. Hij mag zich niet bevinden 
onder het maaiveld, het kampeermiddel of in een afgesloten ruimte.  

De gasfles mag niet in de onmiddellijke nabijheid van stralende 

warmtebronnen en/of andere brandgevaarlijke stoffen geplaatst worden en 
mag niet aan directe zonnestraling worden blootgesteld.  

Indien een gasfles in een ombouw wordt geplaatst moet deze van boven en 

van onder worden geventileerd, mag deze nimmer worden afgesloten en 

moet duidelijk herkenbaar het woord “GAS” aan de buitenzijde zijn 

aangebracht.  

De gasfles moet stabiel en droog zijn opgesteld en mag niet in een 
corrosieve omgeving worden geplaatst.  

De afsluiters van niet in gebruik zijnde gasflessen moeten zijn voorzien van 

een deugdelijke bescherming.  
De kraan van een ongebruikte gasfles (vol of leeg) dient altijd dicht te zijn. 

Drukregelaars die ouder zijn dan tien jaar, dan wel niet voorzien zijn van een 

datuminslag mogen niet op het perceel aanwezig zijn.  
Er mag slechts in twee gevallen een goedgekeurde hogedrukslang gebruikt 

worden: bij gebruik voor aansluiting van een gasfles en bij de aansluiting 

van een kooktoestel. Bij het kooktoestel mag de slang maximaal 40 
centimeter zijn, bij de gasfles maximaal 1 meter.  

 

 
De gebruikte slang mag maximaal 5 jaar oud zijn, wat te controleren moet 

zijn aan een op de slang gedrukte datum.  

Gasslangen die in slechte staat verkeren, poreus zijn of waarvan de datum 

niet te lezen is dienen onmiddellijk vervangen te worden. Dit geldt ook voor 

verroeste slangklemmen.  
De complete gasinstallatie van het op het perceel geplaatste kampeermiddel, 

inclusief alle bij- en aanbouwen, dient gasdicht te zijn. 

Alle gastoestellen dienen veilig op de gasleiding aangesloten te zijn. Voor 
elk toestel dient een afsluitkraan geplaatst te zijn. Alle gastoestellen met 

uitzondering van het kooktoestel dienen voorzien te zijn van deugdelijke en 

(brand-)veilige rookgasafvoeren conform de daaraan gestelde 
voorschriften.Alle gastoestellen dienen geplaatst te zijn en gebruikt te 

worden in een goede geventileerde ruimte.  

Plaatsing van geisers in de doucheruimte is niet toegestaan tenzij er 
permanent voldoende beluchting aanwezig is. Deze bepaling geldt niet voor 

een gastoestel met gesloten brandersystemen.  

Verandering van de gasinstallaties dienen door erkende installateurs 
uitgevoerd te worden.  

De complete gasinstallatie dient deugdelijk en (brand-)veilig te zijn. Indien 

zich situaties voordoen waarin niet voorzien is in bovenstaande regels beslist 
ondernemer. 

 

Handel drijven 

Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen, verkopen van loten of 

het maken van propaganda in welke vorm dan ook is behoudens schriftelijke 

toestemming van ondernemer vanuit uw kampeermiddel, vanaf uw kavel of 
elders op het terrein niet toegestaan. 

Het aanbrengen van vlaggen en affiches of het verspreiden van drukwerk, in 

welke vorm dan ook is niet toegestaan. 
 

Bezoekers 
Bezoekers zijn bij ons welkom. Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels 
in acht dienen te nemen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor het gedrag van uw gezinsleden en/of bezoekers.  

Aan hen die onder invloed van alcoholhoudende drank verkeren of zich 
anderszins misdragen, wordt terstond het verder verblijf op het terrein 

ontzegd. 

Al uw bezoekers dienen zich bij aankomst op de receptie te melden. Uw 
bezoek mag tot 23.00 uur op het terrein blijven.  

Overnachtende bezoekers dienen zich ook bij de receptie te melden in 

verband met registratie en het betalen van het geldende overnachtingstatief 
en toeristenbelasting.  

Bezoekers dienen hun auto buiten de camping op het “surfstrand” 
parkeerterrein te parkeren tegen het geldende tarief.  

Als bezoekers gebruik willen maken van “Eiland Avontura” dienen zij het 

toegangstarief te betalen 

 

Verhuur kampeermiddel 
Het is de recreant toegestaan zijn kampeermiddel te verhuren of in gebruik 
te geven aan derden na schriftelijke toestemming van de ondernemer. Deze 

toestemming wordt niet eerder verleend dan nadat een aanvraagformulier 

voor onderverhuur bij de receptie is ingeleverd. Voor derden die van de 
recreant huren of gebruiken gelden uiteraard de geldende 

overnachtingstarieven. 

 

Balspelen/werpspelen 

Op ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u van 

het officiële sportveld gebruik te maken en geen werp- of balspelen tussen 
de caravans te beoefenen. 

 

Klachten 

Hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig 

mogelijk te laten verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meld deze zo 

spoedig mogelijk en wij zullen proberen ze zo goed mogelijk te verhelpen.  
Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u, omdat u op een 

RECRON-camping staat, uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie 

Recreatie te Den Haag, zie de RECRON-voorwaarden. 
 

Sanctie 

Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing 
geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u 

opzeggen. Wij kunnen u dan met onmiddellijke ingang de toegang tot ons 

terrein ontzeggen. 
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