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REGLEMENT CAMPING ZOMERFEEST TINTE
2018
U bent van harte welkom op de CAMPING ZOMERFEEST TINTE 2018. Zodra men de
camping betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement.
Men is verplicht alle voorschriften en de door Stichting Tinte 400 gegeven aanwijzingen
stipt op te volgen. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid op het
campingterrein te waarborgen. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement
niet voorziet, behoudt Stichting Tinte 400 zich het recht voor mondeling en/of
schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden. De
beslissing van de organisatie hierin is altijd bindend. Onder ‘het campingterrein” wordt
in dit reglement tevens begrepen het parkeerterrein.
Wij verzoeken u de volgende regels in acht te nemen:
1.

De camping is uitsluitend bedoeld voor campinggasten.

2.

De camping is open vanaf donderdag 5 juli vanaf 12.00 uur tot uiterlijk zondag 8 juli
12:00 uur. Dagelijks is de aankomst van nieuwe campinggasten tussen 12:00 uur en 18:00
uur. Bij het campingsecretariaat dient u zich bij aankomst te melden en wordt een
kampeerplaats toegewezen. U dient de camping op de dag van vertrek voor 12.00 uur te
verlaten. De campingbeheerder is 24 uur per dag op de camping aanwezig.

3.

Het campingterrein is autovrij, uitgezonderd het parkeerterrein. Parkeren is op eigen
risico en kosten. Overnachten op het parkeerterrein is niet toegestaan.
Het parkeerterrein is uitsluitend toegankelijk voor campinggasten van :
donderdag vanaf 12:00 uur tot 18:00 uur;
vrijdag en zaterdag 4 van 8:00 tot 18:00 uur;
zondag van 8:00 tot 12:00 uur;
De toegangswegen naar de camping zijn dagelijks tussen 18:00 uur
en 3:00 uur de volgende ochtend afgesloten.

4.

Alle campinggasten dienen in het bezit te zijn van geldige toegangskaarten voor het
Zomerfeeest Tinte en de camping.

1.

Gebruik van de Camping Zomerfeest Tinte is slechts voorbehouden aan gasten welke
het registratieformulier volledig hebben ingevuld en na tonen van een geldig
legitimatiebewijs. Zij dragen het persoonlijke campingpolsbandje zichtbaar.

5.

Personen jonger dan 18 jaar mogen het campingterrein uitsluitend betreden onder
begeleiding van een meerderjarige (tenminste 18 jaar oud).

6.

Het maximaal aantal personen per kampeerplaats bedraagt 6, waarvan minimaal 2
personen 18 jaar of ouder zijn.

7.

Maximale tentgrootte is 25m2.

8.

Het overnachten in partytenten is niet toegestaan.

9.

Drugs zijn niet toegestaan op het campingterrein.
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10.

Het is personen onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te consumeren.

11.

Personen die onder invloed van alcohol en/of drugs de orde, rust en/of de veiligheid
binnen het campingterrein verstoren worden van het campingterrein verwijderd.

12.

Bezorg uw medekampeerders geen overlast door lawaai etc.
Om 04:00 uur gaat de nachtrust in, die tot de volgende morgen 8.00 uur duurt.

13.

Voor gezamenlijke activiteiten is een centraal terrein ingericht. Barbecueën is uitsluitend
toegestaan op de bbq op dit centrale terrein, tot 21.00 uur. Eigen (gas)bbq’s zijn niet
toegestaan.

14.

De camping is voorzien van toiletten en stromend water, EHBO en het
campingsecretariaat. Stroompunten zijn niet aanwezig. Het verbranden van hout of
ander materiaal, op welke manier dan ook, is, uitgezonderd op de aangewezen
vuurplaats, niet toegestaan.

15.

Het is niet toegestaan wapens of andere, naar het oordeel van de organisatie, gevaarlijke
voorwerpen voorhanden te hebben. De organisatie behoudt zich het recht voor deze
voorwerpen in beslag te nemen.

16.

Houd het campingterrein, inclusief het sanitair, schoon.Gebruik de ter beschikking
gestelde afvalzakken en/of containers van de camping. Het is verboden om op het
campingterrein te graven.

17.

In geen enkel geval wordt restitutie verleend van het betaalde bedrag.

18.

Het herstel van schade veroorzaakt door kampeerders aan het campingterrein, opstallen,
begroeiing of andere eigendommen van de camping zullen aan de betrokkenen in
rekening worden gebracht. De kosten van het verwijderen van achtergelaten materiaal
en afval zullen aan de betrokkenen in rekening worden gebracht.

19.

Het verblijf op de camping is geheel voor eigen risico. De eigenaar van het terrein en de
organisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen door
derden veroorzaakt. Door betreden van het terrein doen kampeerders uitdrukkelijk
afstand tegenover de eigenaar van het campingterrein en de organisatie en medewerkers
Stichting Tinte 400 van enig recht op schadevergoeding. Laat zoveel mogelijk
waardevolle spullen thuis en laat zeker geen waardevolle spullen onbewaakt achter in je
tent en zorg voor een toereikende verzekering. De eigenaar van het campingterrein,
organisatie en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van persoonlijke
voorwerpen.

20.

Stichting Tinte 400 is bevoegd (een) gedeelte(n) van het campingterrein te sluiten,
zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

21.

Op het campingterrein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, fotoen/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk
toestemming van de campingbeheerder is verkregen.

22.

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het
aanbieden van goederen en diensten op het campingterrein is niet toegestaan, tenzij
hiervoor schriftelijk toestemming van de campingbeheerder is verkregen.

23.

Caravans, campers en/of andere vervoers- of verblijfsmiddelen welke naar het oordeel
van Stichting Tinte 400 niet in deugdelijke staat verkeren of te zwaar zijn voor de staat
van het terrein, worden niet tot het campingterrein toegelaten.

24.

Rond het campingterrein is varen en/of vissen niet toegestaan, zodat boten en
vissersgerei niet tot het campingterrein worden toegelaten en zo nodig worden
verwijderd.
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25.

Stichting Tinte 400 is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde,
rust en/of veiligheid binnen het campingterrein verstoren, de toegang te ontzeggen
zonder dat Stichting Tinte 400 tot enige vergoeding is gehouden.

26.

Bij het niet naleven van dit reglement kan u de toegang tot het campingterrein worden
ontzegd. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

