
 

Huisregels Mini-camping De Witte Baai 

Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken, hanteren we tijden uw verblijf de 

onderstaande huisregels.  

Rust op de camping 

1. Tussen 23.00 en 8.00 h. is het stil op de camping.  

2. Voor het handhaven van de rust op onze camping en in de directe omgeving van de camping 

is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Houdt u ook rekening met uw 

buren als u in de avond nog voor uw kampeermiddel zit?  

3. Wij houden rekening met de zondagsrust. Dit houdt o.a. in dat de receptie is gesloten en er 

geen activiteiten worden georganiseerd. Ook proberen we de aankomsten op zondag tot een 

minimum te beperken.  

Aansprakelijkheid 

4. Laat uw eigendommen op de camping en in uw auto niet onbeheerd achter. Mini-camping 

De Witte Baai is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw 

eigendommen.  

5. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Mini-camping De Witte 

Baai, behandel deze eigendommen alsof het uw eigen spullen zijn.  

6. Mini-camping De Witte Baai kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of 

schade door derden veroorzaakt. 

7. Het gebruik van de speeltoestellen op de camping is op eigen risico. 

Respect 

8. Op Mini-camping De Witte Baai gaan wij respectvol met elkaar om. Agressie, verbaal of non-

verbaal wordt niet getolereerd.  

9. Ten behoud van de sfeer en rust op de camping wordt een ieder geacht zich zodanig te 

gedragen, dat op geen enkele manier overlast aan een ander veroorzaak wordt.  

Kampeerplaats 

10. In overleg met de recreant wordt een standplaats bepaald door de beheerder en geeft deze, 

indien dit wenselijk is, instructies betreffende de plaatsing van het kampeerverblijf. 

11. Onderverhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan.  

12. Gebruik van landbouwplastic of antiworteldoek onder de voortent buiten de verharding is 

niet toegestaan i.v.m. het behoud de grasmat. 

13. Caravan (incl. voortent), camper of vouwwagen graag zoveel mogelijk op de verharding van 

de kampeerplaats plaatsen. 

14. Barbecueën is toegestaan, maar let wel op de grasmat niet verbrand (!).  

Chalet 

15. Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.  

16. Bij vertrek chalets veegschoon achterlaten, beddengoed af (exclusief onderlegger en extra 

kussensloop) en koelkast, diepvries en vuilnisbakken leegmaken.  

17. In de chalets is roken niet toegestaan.  

18. Huisdieren zijn in onze chalets niet toegestaan.  

 



 

 

(Voor- en na-) Seizoenplaats 

19. Om het opzetten van de caravan  aan het begin van het (voor-)seizoen zo soepel mogelijk te 

laten verlopen wordt het op prijs gesteld dat de aankomstdatum vooraf wordt doorgegeven.  

20. De voor- en naseizoenplaatsen en seizoenplaatsen zijn inclusief 2 personen. Extra personen 

mogen overnachten tegen het tarief van overnachting voor extra personen (zie website). De 

extra overnachtingen mogen na afloop van de huurperiode worden afgerekend.  

Receptie 

21. De openingstijden van de receptie zijn aangegeven bij de ingang van de receptie, alleen voor 

dringende zaken of noodgevallen kan men buiten deze tijden terecht bij het woonhuis tenzij 

anders aan gegeven bij de receptie.  

22. Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich eerst te melden bij de receptie om in 

te checken. 

Huisdieren 

23. Het houden van maximaal 2 huisdieren op de camping is toegestaan tegen betaling en 

slechts mogelijk na toestemming van de beheerder. Zorg dat de huisdieren geen hinder 

veroorzaken voor andere kampeerders. 

24. Honden van kampeerders dienen ten allen tijden aangelijnd te zijn. 

25. Honden dienen buiten het campingterrein uitgelaten te worden, langs de openbare weg. Het 

is niet toegestaan de hond uit te laten op de onderhoudsstrook aan de buitenzijde van de 

camping, op het speelveld of op de akkerbouwgronden rond de camping.  

26. Om overlast voor de omgeving te voorkomen is het gebruik van poepzakjes bij het uitlaten 

van de hond gewenst.  

27. In onze chalets zijn honden niet toegestaan.  

Auto 

28. Wij zijn een autovrije camping. Bij aankomst en vertrek mag de auto tijdelijk bij de 

kampeerplaats / chalet worden geparkeerd om uit- of in te laden.  

29. Maximum snelheid op de camping is stapvoets (10 kilometer per uur)! 

30. Wanneer het parkeerterrein op de camping vol is kan de oprit naar de boerderij als 

overloopterrein gebruikt worden.   

Afval 

31. Deponeer uw huishoudafval in de daarvoor bestemde containers op de parkeerplaats en niet 

in de afvalbakken bij het sanitair.  

32. Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerputten.  

  



 

Sanitair en algemene voorzieningen 

33. Om de hygiëne in de sanitair gebouwen te handhaven, dient u na gebruik het gebouw netjes 

achter te laten.  

34. Jonge kinderen dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te maken van de 

sanitair gebouwen.  

35. Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in de 

chemische stortplaats aan de zijkant van toiletgebouw.  

36. Het is niet toegestaan doekjes, tampons en ander synthetisch materiaal doorspoelen in het 

toilet. 

37. De afwasgelegenheid aan de zijkant van het toiletgebouw is niet bedoeld voor het wassen 

van kleding. Voor handwas van kleding kunt u de wasbak gebruiken in de tussenruimte bij de 

wasmachine en droger.  

38. Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen.  

Algemeen 

39. Daggasten zijn welkom, maar dienen wel aan het einde van het verblijf van de recreant te 

worden gemeld en afgerekend.  

40. Het kampvuur wordt alleen aangemaakt op initiatief van de beheerder of in overleg met de 

beheerder op de gezamenlijke vuurplaats. Vuur maken op andere plekken op het 

kampeerterrein is niet toegestaan.    

41. Zwembaden, opblaasbaar dan wel met harde wand, waarvan de rand hoger is dan 30 cm zijn 

verboden.  

42. Het plaatsen van een kinderzwembadje (opblaasbadje waarvan de rand maximaal 30 cm is) 

op de kampeerplaats die door de recreant is gehuurd is toegestaan, mits daarbij een 

volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het badje 

begeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen die zich in 

of rondom het kinderzwembadje bevindt, verantwoordelijk is voor al datgene dat er in het 

zwembadje in zijn/haar bijzijn dan wel afwezigheid gebeurd. ´s Avonds en ´s nachts en bij het 

verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te 

verwijderen. 

43. Het afleveren van goederen dient altijd van tevoren gemeld te zijn bij de receptie.  

44. Voor het gebruik van het WiFi-netwerk is geen vaste limiet ingesteld op de hoeveelheid 

data die wordt gebruikt. De beheerder kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer 

wordt gebruikt, dan het gemiddelde.  

45. Het is niet toegestaan om met een drone te vliegen boven de camping of naaste 

omgeving van de camping.  

46. Het is niet toegestaan om op de onderhoudsstrook aan de buitenzijde van de camping of op 

de akkerbouwgronden rond de camping te wandelen.  

47. Klachten e.d. dienen gemeld te worden bij de beheerder en zullen redelijkerwijs worden 

opgelost.  

48. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de beheerder.  

 

Aagtekerke, 30 november 2022 

Mini-camping De Witte Baai 

 

 


