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Campingreglement 
 

Wij wensen u graag een fijne vakantie op onze mini camping. Om het aangenaam voor iedereen te 
houden, hebben wij campingregels voor u opgesteld. Over onderwerpen die niet ter sprake komen 
in dit reglement, beslist familie de Maertelaere. 
 

• Bij een verblijf op mini camping Boerenhof zijn de campingregels van mini camping Boerenhof 
en de algemene voorwaarden van Vekabo van toepassing. Waarbij de campingregels voorrang 
hebben op de algemene voorwaarden van In het Groen / Vekabo. 

• De standplaats is na 15.00u voor u beschikbaar en op de dag van vertrek verwachten wij dat 
deze voor 11.00u weer leeg is, zodat deze weer gemaaid kan worden.  

• Het warm water is inclusief. Wees hier spaarzaam mee. Laat u na gebruik het sanitair netjes 
achter? De gasten na u zullen blij zijn.  

• Doe uw was en afwas in het keukentje, daar is ook warm water. Gebruik hiervoor niet de 
wascabines. 

• Uw chemisch toilet en toiletemmer kunt u legen in de stortplaats voor het chemisch toilet 
(meest rechtse deur van het sanitair).  

• Gooi alstublieft géén afval, maandverband, tampons, (schoonmaak)doekjes e.d. in het toilet of 
de stortplaats. Dit zorgt voor nare verstoppingen waar alle gasten last van hebben. 

• Onze toiletten worden doorgespoeld met regenwater. Dit kunt u zien en ruiken aan het 
spoelwater, dat is niet altijd helder. Alle kranen hebben drinkwater. 

• In onze gebouwen is roken niet toegestaan. Gooi uw peuk in de zandemmers bij het sanitair.  

• Er hangen 2 brandblussers op: In het sanitair rechtsboven de wasdroger en in de spelschuur 
tussen de 2 grote deuren. In het sanitair hangt ook een blusdeken achter de buitendeur naast 
de strijkplank. Informeer ons (familie de Maertelaere) bij brand! 

• Uw afval kunt u gescheiden inleveren in de open schuur aan de linkerzijde van de boerderij. In 
de grote grijze container mag: restafval, plastic en metaal. Oud papier en karton (kleine 
stukken) mag in de blauwe container. Glas mag in de aparte bakken.   

• Op de camping is gratis Wifi. De internetverbinding deelt u samen. Hou rekening met de andere 
gasten en download geen grote bestanden. Het is een gratis dienst, wij doen ons best om het te 
laten werken, maar bij een defect kun u geen rechten claimen.  

• Op een standplaats mogen maximaal 6 personen overnachten met 1 groot kampeermiddel en 2 
kleine bijzettentjes (maximaal 6 m2). Bijzettentjes zijn zo laag, dat u er overheen kunt kijken. 
Bijzettentjes mogen enkel opstaan bij uw aanwezigheid en gebruik. 

• Leg in uw (voor)tent geen plastic zeil of antiwortel doek. Bij het gebruik hiervan gaat het gras 
dood en rotten, het zal onaangenaam ruiken in uw (voor)tent. Tip: heeft u toch liever iets op de 
grond liggen? Gebruik een doorgroeimat. Het gras kan dan herstellen.  

• Wij meten uw stroomverbruik. Gebruikt u meer kWh per dag dan u heeft betaald, dan betaalt u 
het dan geldende tarif per kWh bij. Tip: voorkom hoog stroomverbruik, gebruik een gaskachel 
ipv elektrische verwarming.  

• Eén auto mag op de kampeerplaats staan. Een 2e auto, of auto van bezoek kunt u parkeren op 
de parkeerplaats. Indien er veel kinderen zijn, kunnen wij u vragen het autorijden op het 1e 
veld (bij de speeltuin) te beperken. Mocht het langdurig regenen, dan vragen wij u ook uw auto 
op de parkeerplaats te parkeren. 

• Vanaf de camping kunt u genieten van het uitzicht over de akkers. Het is niet de bedoeling dat u 
(of uw hond) over de akkers loopt. U beschadigt daarmee (onbedoeld) de gewassen. 

• Het spelmateriaal in de spelschuur mag meegenomen worden naar de camping. Zet het ’s 
avonds voor het slapen gaan wel terug binnen. 

• Het gebruik van het spelmateriaal is op eigen risico. Voor de veiligheid mag er maximaal 1 kind 
tegelijk op de trampoline. Hou uw (klein)kinderen in de gaten.  

• Uw elektrische fiets of accu kunt u opladen in de spelschuur. Zorg dat deze niet in de weg staat 
voor het landbouwwerk of spelende kinderen. Het parkeren van uw fiets is op uw eigen risico.  

• Uw mag uw eigen barbecue of vuurkorf gebruiken. Hou wel rekening met uw buren en zet voor 
de veiligheid een emmer water erbij. Gooi de volgende morgen koude houtskoolresten in de 
afvalzakken bij het sanitair. Gooi het alstublieft niet in de bosrand. Bij langdurige droogte 
kunnen wij open vuur verbieden. 

• Overdag mag u bezoek ontvangen. Per persoon betaalt u een vergoeding. Laat van tevoren 
weten dat u bezoek verwacht. Wij vinden het fijn te weten wie op de camping zijn. Bezoekers 
kunnen hun auto naast de schuur parkeren.  

• Als u logés wilt ontvangen op de camping, informeer dan tijdig of hier nog ruimte voor is. Wij 
hanteren een maximaal aantal personen op de camping en er mogen in totaal 6 personen op 
een plaats. U betaalt voor de logés extra.  

• Wees zuinig op onze (spel)materiaal, gebouwen en de natuur. Behandel het alsof het van uzelf 
is, andere gasten gebruiken het ook graag. 

• Als iets kapot is, laat het ons weten. Wij repareren het graag, zodat alles weer naar wens werkt.  

• Op de camping zijn verschillende fietsroutes. Ze hangen op aan de wand of staan in het rek met 
toeristische informatie. Sommigen kunt u ook meenemen voor onderweg.  Legt u ze na gebruik 
weer terug voor de andere gasten? 

• Met veel plezier verzamelen wij ieder jaar weer verschillende folders van de attracties in de 
omgeving. Legt u de folders na gebruik terug (als ze niet vuil zijn geworden)?  

• Honden zijn welkom. Hou wel rekening met andere gasten, niet iedereen is dol op honden. Hou 
ze aan de lijn. Op uw standplaats mag u wel een ren maken waar ze los in kunnen lopen. Ruim 
de behoefte van uw hond op, ook in Boerenhol, de buren zullen het waarderen. Tip: op de 
polderdijk achter de camping mag uw hond loslopen.  

• Tussen 23.00u en 07.00u is het nachtrust op de camping, beperk dan het volume. 

• In het woonhuis hebben wij een uitgebreide EHBO doos voor de eerste hulp. 

• Informatie over huisarts, huisartsenpost, apotheek, brandweer en politie vindt u op de 
informatieborden in het sanitair. 

• Mocht een virus, zoals COVID-19, opleven dan gelden de Coronamaatregelen, deze vindt u 
terug op onze website. Door te reserveren stemt u in met deze maatregelen. 

• Heeft u gereserveerd dan houden wij een plaats voor u vrij. Mocht u vervroegd vertrekken, 
geven wij geen geld terug. Tip: Zorg voor uw eigen annuleringsverzekering. 

• Er worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt op de camping. Hiervan kan beeldmateriaal 
gebruikt worden op onze website, folder, Facebook of iets vergelijkbaars. Wilt u niet 
herkenbaar in beeld? Meld ons dit alstublieft. Dan houden wij daar rekening mee.  

• Uw verblijf op mini camping Boerenhof is geheel op eigen risico. De campingeigenaar aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of  vermissing.  

• Personen die voorgaande regels na meerdere waarschuwingen blijven overtreden kunnen per 
direct van de camping verwijderd worden zonder enige vorm van restitutie. 
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Campingreglement arrangementen 
 
 

Naast de reguliere campingregels hebben we bij de arrangementen extra regels en tips. Het helpt u 
en ons om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Wij wensen u een fijn verblijf! 
 
Familie de Maertelaere 
 

• Op onze arrangementen zijn de huisregels van mini camping Boerenhof en de algemene 
voorwaarden van Vekabo van toepassing. Waarbij de campingregels voorrang hebben op de 
algemene voorwaarden van In het Groen / Vekabo. U vindt deze op onze website. Daarnaast 
gelden onderstaande huisregels voor arrangementen.  

• De arrangementen zijn persoonsgebonden. Voor eventuele bezoekers en logés betaalt u de 
geldende tarieven. Meld uw bezoekers en logés alstublieft vooraf, wij weten graag wie er 
gebruik maakt van uw kampeermiddel en onze faciliteiten. Tip: voor logés hebben we een 
extra flyer met meer informatie. 

• U mag een voortent opzetten bij uw caravan en die mag het gehele arrangement blijven staan. 
Ook als u niet aanwezig bent.  

• Een luifel mag alleen opgebouwd worden bij aanwezigheid, zodat wij tussentijds het gras 
kunnen maaien. 

• Leg in uw (voor)tent geen plastic zeil of antiworteldoek. Bij het gebruik van een plastic zeil of 
antiworteldoek gaat het gras dood en rotten, het zal onaangenaam ruiken in uw (voor)tent. 
Tip: heeft u toch liever iets op de grond liggen? Gebruik een doorgroeimat. Het gras kan dan 
herstellen voor de volgende gasten. 

• We houden het gras graag groen. Leg daarom buitenom uw caravan en voortent niets op het 
gras.   

• Wat wij kunnen maaien met de grasmaaier op uw plaats doen wij voor u. Maar waar wij niet 
bij kunnen met zitgrasmaaier dient u zelf bij te houden. Hou dus zelf het gras rondom uw 
caravan en voortent kort. Tip: een schaar kunt hiervoor van ons lenen. 

• Wij meten uw stroomverbruik. Een aantal kWh is zoals vermeld inclusief in uw arrangement. 
Gebruikt u meer dan betaalt u per kWh het dan geldende tarief bij. Tip: voorkom een hoog 
stroomverbruik door de gaskachel in uw caravan te gebruiken in plaats van een elektrische 
kachel. Elektrische verwarming en dekens zijn namelijk stroomvreters. Laat uw gaskachel ieder 
jaar controleren door een erkend installateur. 
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