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HUISREGELS CAMPING AGRI-NOVA 
 
Gelieve het volgende in acht te nemen: 
 
1 Bij aankomst eerst aanmelden bij de receptie. Inschrijven met een geldig legitimatiebewijs. 
2 Logees, huurders en dagbezoekers dienen zich vooraf en tijdens kantoortijden aan te melden en af te rekenen. 
3 Kampeermiddelen plaatsen in overleg met de beheerder. 
4 Kampeerder dient de (voor)tent zeer goed vast te zetten en deugdelijke materialen te gebruiken; het kan soms hard 

waaien aan de Zeeuwse kust. 
5 Plastic grondzeil of andere gesloten bodembedekking is verboden. Grasvriendelijk tenttapijt (doorgroeitapijt, 

gaatjestapijt) is wel toegestaan. 
6 Auto's zijn niet toegestaan op de kampeervelden. Men dient te parkeren op het parkeerterrein achter de slagboom. 
7 Slagboom: Voor elke plaats wordt één bedieningssleutel uitgegeven na betaling van borg. 
8 Voor de veiligheid en de rust is de maximum snelheid op het gehele terrein 5 km per uur (stapvoets). 
9 Bromfietsen en scooters mogen alleen met uitgeschakelde motor over het campingterrein rijden. 
10 Geen geluidsoverlast; ook overdag niet! Radio of tv aan? Dat mag, alleen voor uzelf; niet voor uw buren! 
11 Nachtrust geldt van 22:30 tot 07:00 uur, dat betekent dat het volkomen stil is. 
12 Huisvuil dient u in gesloten zakken in de container te deponeren in de milieustraat. Klein chemisch afval afgeven bij 

de beheerder. Grof huisvuil zoals (voor-)tenten, vloerbedekking, (tuin)meubels, parasols, ijskasten, afvalhout en 
koelkasten dient u zelf af te voeren. De milieustraat tussen 22:00 en 08:00 uur niet gebruiken i.v.m. geluidsoverlast. 

13 Houd het terrein schoon! Let op peukjes, kroonkurken e.d. Afval opruimen vóór het slapen gaan i.v.m. ongedierte, 
meeuwen en wind. Houd uw plaats netjes en laat geen rommel liggen. 

14 Sanitaire gebouwen schoon achterlaten (let op haren, tandpasta, make-up e.d.). Het is verboden in deze gebouwen 
te roken, eten of drinken. Kinderen dienen begeleid te worden door volwassenen bij het gebruik van het sanitair. 

15 Chemische toiletten ledigen in de daarvoor bestemde uitstortbak en niet in de toiletten. 
16 Barbecueën is alleen toegestaan met barbecues op hoge poten van minimaal 50 cm (i.v.m. dode plekken in het gras). 

Neem de veiligheid in acht bij het barbecueën; houd een emmer water bij de hand en doof het vuur na afloop ervan. 
17 Het is verboden tussen de beplanting te lopen en/of deze te beschadigen! 
18 Snoeien van de beplanting is niet toegestaan. 
19 Het is niet toegestaan in het terrein te graven en voorwerpen diep in de bodem te slaan of te schroeven. 
20 Het aanleggen van een open vuur is niet toegestaan. Bij brand of onraad onmiddellijk de beheerder waarschuwen! 
21 Het is verboden te voetballen op de kampeervelden; gebruik hiervoor het sportveld achter de camping. 
22 Het betreden van de speeltuin is alleen voor kinderen en op eigen risico. Kleine kinderen alleen onder toezicht van 

een volwassene. 
23 De gasinstallatie en gasslang dienen gekeurd en in goede staat te zijn. Het gebruik van LPG gas is verboden. 
24 Wij stellen onszelf een milieuvriendelijke bedrijfsvoering als doel. Deze is o.a. gericht op het zuinig omgaan met 

energie en water. Ga verstandig met energie- en waterverbruik om. Bedankt voor uw medewerking. 
25 Kraanwater dient alléén voor gebruik als drink-, spoel- en (af)waswater. Op de camping is het niet toegestaan de auto 

of caravan te wassen. 
26 Schade aan gebouwen, terreinen, beplantingen, e.d., wordt verhaald op de verantwoordelijke personen. 
27 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, vernieling, beschadiging of vermissing van zich op onze camping 

bevindende goederen noch voor ongevallen op of in de nabijheid van ons bedrijf. Voor verzekering van uw tent of 
caravan tegen storm, brand, diefstal e.d. dient u zelf te zorgen. 

28 Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats uiterlijk om 11.00 uur vrij te zijn; bij later vertrek worden kosten in 
rekening gebracht. De plaats dient schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. 

29 Bij eventuele annulering, aankomst ná- of vertrek vóór de overeengekomen datum wordt geen restitutie verleend! U 
blijft altijd financieel verantwoordelijk voor de door u gereserveerde termijn. 

30 Honden zijn niet toegestaan! 
31 Het gebruik van drones en andere vliegende objecten is niet toegestaan. 
32 De beheerder behoudt zich het recht voor op te treden tegen onzedelijk of aanstootgevend gedrag. 
33 De campingbeheerder is bevoegd, personen die de campingregels niet naleven of zich op welke wijze dan ook 

misdragen, van het terrein te verwijderen zonder restitutie van het campinggeld. Eventueel toegebrachte schade wordt 
in rekening gebracht. De recreant is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. 

34 De beheerder is gerechtigd personen de toegang tot het terrein te weigeren. 
35 Iedere gast wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht zich daaraan te houden. In gevallen waarin dit 

reglement niet voorziet beslist de beheerder. 
 

Wij wensen u een prettig verblijf! 
Familie Padmos 


