
  
 

Vakantiepark Eiland van Maurik 
Eiland van Maurik 7 

4021 GG Maurik 
T 0344-691502 

 
Tips en parkregels voor een prettige vakantie 

 
Van toepassing zijn de Recron-voorwaarden voor toeristische plaatsen, seizoenplaatsen of vakantieverblijven. 
Deze zijn telefonisch op te vragen bij de camping of te downloaden op www.recron.nl (zie recreanten, 
recronvoorwaarden). 

 
1. Aankomst en vertrek 

a. Kampeerders verwelkomen wij graag tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Het vertrek is voor 12.00 uur.  
b. De standplaats is voor 1 kampeermiddel, (indien toegestaan) 1 auto, 1 bijzettentje en maximaal 6 

personen. 
c. De campingbeheerder is gerechtigd tot exacte plaatsbepaling van het kampeermiddel. Op de 

standplaatsen mogen geen boten (waaronder rubberboten) of 2e auto worden gestald, behoudens 
schriftelijk overeengekomen. Op de kampeerterreinen moet de auto (indien toegestaan)  op de eigen 
standplaats worden gestald. 

d. De aankomst voor verhuuraccommodaties is tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Wanneer u vermoedelijk 
later bent dan 18:00uur, dan dient u dit door te geven aan onze receptiemedewerkers. U dient bij 
vertrek de accommodatie vóór 10.00 uur schoon achter te laten. De wisseldag is in het hoogseizoen 
op vrijdag of maandag. 

e. De aankomst voor trekkershutten is op elke dag van de week na 15.00 uur. De hut dient u voor 10.00 
uur schoon en opgeruimd achter te laten voor de volgende gasten.  
 

2. Logee of bezoekers 
a. Bezoekers zijn bij ons van harte welkom, maar dienen zich bij de receptie te melden. Zij dienen ook 

onze Recron- en gedragsregels in acht te nemen. Uw bezoek mag tot maximaal 23.00 uur op het park 
blijven. U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van uw gezinsleden 
en/of bezoekers. Overnachtende bezoekers dienen zich ook vooraf bij de receptie te melden, in 
verband met registratie en de betaling van het overnachtingtarief. 

 
3. Parkeren 

a. Bezoekers en logés dienen hun auto te parkeren buiten de camping tegen het dagtarief.  
b. Het terrein de Eksche Waard en de Zomerdijk zijn autovrij. De terreinen bij de Rivierlodges, 

safaritenten en strandchalets zijn ook autovrij. Auto’s parkeren op het parkeerterrein.  
c. De nachtrust op ons terrein van 23.00 uur tot 7.00 uur dient in acht te worden genomen. Gebruik van 

de auto op het terrein gedurende de nachtrust is niet toegestaan. Komt u na 23.00 uur op de camping 
of wilt u ‘s morgens vroeg vertrekken, zorgt u dan dat uw auto geparkeerd staat op de parkeerplaats 
van het Pannenkoekenhuis. Voor het uitrijden kunt u een kaartje bij de receptie kopen of betalen aan 
de slagboom via pin.  Verblijft u in een Strand- of Havenhuisje? Dan kunt u uw auto parkeren op het 
parkeerplaats van de Beachclub.  

 
4. Honden 

a. Honden zijn welkom op ons terrein. Per accommodatie maximum 1 hond, per kampeerplaats maximaal 
2 honden. Tegen het geldende tarief. Uw hond dient uiteraard aangelijnd te zijn, ook op uw eigen 
kampeerplaats! 

b. Laat uw hond(en) buiten de camping uit op de speciale honden uitlaatplaatsen. Mocht uw hond per 
ongeluk zijn behoefte doen op het park, ruimt u dit dan direct op, zodat andere gasten hiervan geen 
hinder ondervinden.  

c. Honden zijn niet toegestaan in de algemene ruimtes zoals Eiland Avontura, winkel, wasserette en 
toiletgebouwen. In de horeca is uw hond wel toegestaan.  

 
5. Afval 

a. De milieustraat bevindt zich op het P-terrein van het pannenkoekenhuis. Huisvuil dient uitsluitend in de 
perscontainer te worden gedeponeerd, glas in de glasbak, papier in de papierperscontainer en klein 
tuinafval in de groenafvalcontainer. Oud ijzer kunt u na onze toestemming op de daarvoor bestemde 
plaats storten. Grofvuil of chemisch afval dient u zelf af te voeren. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.recron.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gasflessen 

a. Alleen officiële, goedgekeurde gasflessen mogen worden gebruikt. Laat apparatuur regelmatig 
controleren. 

b. Vervoer en plaats gasflessen altijd rechtop staand en plaats ze buiten de caravan of tent. 
c. Meer dan 2 gasflessen bij de tent of caravan is niet toegestaan. 
d. Gebruik geen LPG-gas op de camping! Dit gas is absoluut niet geschikt en leidt tot levensgevaarlijke 

situaties! 
e. Gasflessen kunt u omwisselen tijdens openingstijden van de winkel. 

 
7. Annuleren 

a. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. De premie voor de annuleringsverzekering is 
5,5% van de reissom, de poliskosten in hoogte van € 3,50 en 21% assurantiebelasting. Bij eventuele 
annulering hanteren wij de Recron-voorwaarden. 

 
8. Draadloos internet 

a. Op ons park kunt u gebruik maken van gratis draadloos internet (wifi).  
 
 

9. Overige parkregels 
a. Beperk het gebruik van motor en/of auto op het terrein zoveel mogelijk. Sneller rijden dan 5 km/uur is 

niet toegestaan (5 km=stapvoets). Bromfietsen en scooters mogen alleen met afgezette motor op het 
terrein. 

b. Muziek is bestemd voor uzelf en niet voor de buren. Houd u hiermee rekening. 
c. Het is niet toegestaan om hekjes en/of andere afscheidingen op uw standplaats te plaatsen. 
d. Kinderen onder de 6 jaar dienen onder begeleiding van een ouder naar het toiletgebouw te gaan. De 

kinderwasgelegenheid is uitsluitend bestemd voor kinderen t/m 6 jaar. 
e. Houd er rekening mee dat de plaats van ons is. Maak dus geen gaten in de grond i.v.m. ondergrondse 

leidingen en kabels. Denk eraan dat ook na u weer andere gasten gebruik willen maken van de plaats. 
Snoeien van de beplanting is niet toegestaan. Bevestig geen waslijnen en andere bedrading aan onze 
beplanting. 

f. Het plaatsen van een kinderzwembadje (hieronder wordt verstaan een opblaasbadje waarvan de rand 
om en nabij 30 cm is) op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en 
dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet toegestaan. 
i. Het plaatsen van een kinderzwembadje op de kampeerplaats die door u is gehuurd is 

toegestaan, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in 
of rondom het badje begeeft. De recreant is verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom 
het kinderzwembadje bevindt en voor datgene dat er gebeurt in zijn /haar bijzijn dan wel 
afwezigheid. 

ii. ’s Avonds en ’s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient u het zwembadje te 
verwijderen. 

iii. Zwembaden (opblaasbaar dan wel met een harde of flexibele wand) waarvan de rand hoger is 
dan 30 cm zijn verboden! 

g. Boten (roei- vis-, motor- en rubberboten e.d.) mogen niet op de plaats. Tegen het vermelde tarief 
plaatsing in het water of met trailer op de wal. 

h. Het gebruik van elektrische verwarming is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om een 
elektrische auto bij de kampeerplaats of accommodatie op te laden.  

i. Uw verblijf op de camping is voor eigen risico. De leiding van de camping is niet aansprakelijk voor 
schade en ongevallen van personen, of schade aan, c.q. diefstal van, goederen van kampeerders of 
bezoekers. Schade die door u, of uw kinderen of honden, is veroorzaakt dient u te voldoen. 

j. Daar waar deze regels niet in voorzien is de beslissing van de directie bindend. 
 

Wij wensen u een fijne vakantie. 
 

 
Team Vakantiepark Eiland van Maurik 
 


