
 

Handleiding voor seizoengasten 

 Welkom op Camping Eldorado!  

Wij wensen u een prettig verblijf. Om het voor iedereen aangenaam te houden, geldt een 
aantal regels. Deze regels gelden voor het hele campingterrein, de gebouwen die zich 
daarop bevinden en het parkeerterrein. Alle personen die het terrein betreden, dienen zich 
aan deze regels te houden. Bovendien dient iedereen aanwijzingen van de 
campingbeheerder en andere medewerkers van Eldorado op te volgen.  

We zijn trots op onze groene omgeving en de ligging aan het water. Een aantal regels is dan 
ook bedoeld om het groene karakter en zicht op het water te bewaken. Wij vragen iedereen 
om met respect met de natuur om te gaan. 

1. Kampeerders, bezoekers en aansprakelijkheid 
Nieuwe kampeerders en alle bezoekers melden zich bij de campingbeheerder. Dit geldt ook 
voor bezoekers van campinggasten met een seizoenplaats en dagbezoekers. Dagbezoekers 
hebben vrij entree. Bezoekers die overnachten, moeten bij de receptie ingeschreven worden 
en betalen het overnachtingstarief en toeristenbelasting. 

De huurder van een campingplaats is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de overige 
personen die op deze campingplaats verblijven en voor eventuele bezoekers en gasten. Hij is 
er ook verantwoordelijk voor dat bezoekers zich correct aanmelden en (bij overnachting) 
betalen. 

De huur is persoonsgebonden. Verhuur aan derden dan wel onderverhuur is niet 
toegestaan. Dit geldt ook voor steigerplaatsen. 

2. Inrichting terrein en campingplaats 
Per campingplaats is het volgende toegestaan: 

• Een toercaravan met voortent. Deze voortent mag niet langer zijn dan de caravan en 
mag geen luifel hebben 

• In het seizoen: 1 kleine bijtent 
• Een niet-permanent windscherm (met name de AW-percelen) 
• 1 berging van kunststof of metaal van maximaal 4m² 

 
Wij –en onze gasten- hechten veel waarde aan de groene uitstraling van Camping Eldorado 
en het zicht op het water. Daarom gelden onderstaande regels ten aanzien van de inrichting 
van de campingplaats. 

• Alleen toercaravans zijn toegestaan. Deze toercaravan moet er verzorgd uitzien en 
mag niet ouder zijn dan tien jaar. 



• De ruimte onder uw caravan mag niet als opslag voor materialen gebruikt worden, 
tenzij deze afgewerkt is. 

• Enkel reguliere voortenten zijn toegestaan. 
• Wintervaste tenten en paviljoententen zijn niet toegestaan. 
• Een vlonder is alleen toegestaan onder de tent. Een vlonder op het gras, aan de 

waterkant, aan de zijkant van de tent of caravan, is dus niet toegestaan. Een veranda 
is niet toegestaan. 

• Om uw caravan en tent mag u een looppad maken van hout of tegels, van maximaal 
60 cm breed. Kiezel, grind, etc. om de caravan of elders op het perceel zijn niet 
toegestaan.  

• Windschermen aan het water zijn toegestaan zolang ze niet permanent zijn en ze 
mogen het zicht op en toegang tot het water niet belemmeren. Na 1 november 
dienen windschermen opgeruimd en veilig opgeborgen te zijn. 

• Een scherm als afscheiding tussen percelen is niet toegestaan. 
• Kunstgras is niet toegestaan. 
• Per campingplaats is 1 schuurtent, berging of opbergkist toegestaan met een 

maximaal vloeroppervlak van 4 m² en gemaakt van tentdoek/kunststof en/of metaal. 
Een berging van hout is niet toegestaan. Een schuurtent heeft de voorkeur vanwege 
het minder permanente karakter hiervan. 

• Bloempotten, plantenbakken en overige decoratie zijn niet toegestaan. 
• Om de camping groen te houden, dient minimaal 1/3 deel van de kampeerplaats 

onbebouwd te zijn. 
• Het is niet toegestaan om op het terrein te graven, bomen of ander groen te 

plaatsen, te snoeien of te kappen en tuintjes aan te leggen.  
• Bloempotten en -bakken, beelden, vlaggen, posters of andere decoratie zijn niet 

toegestaan.  
• Er mag niets bevestigd worden aan of tegen de afrastering om het campingterrein. 

Uitzondering hierop is groen privacydoek dat, tegen kostprijs, verkrijgbaar is bij de 
campingbeheerder. 

• U bent als gast verantwoordelijk voor het bijhouden van de staat van uw 
caravan/tent/camper. Ook het bijhouden van gras (en eventueel onkruid) op uw 
perceel behoort tot uw verantwoordelijkheid.  
   

3. Einde seizoen 
Per het einde van het seizoen (1 november) dient u uw perceel netjes en opgeruimd achter te laten. 
Op deze manier kunnen wij terreinonderhoud ongehinderd uitvoeren. Dit houdt in: 

• Heggen zijn bereikbaar en vrij voor snoeiwerkzaamheden (stroom en coaxkabels 
lopen niet in of door de heggen). 

• Er liggen geen losse voorwerpen op uw perceel 
• (Niet permanente) afrastering voor honden is verwijderd 
• Windschermen (ruiten), bij de percelen aan het water, zijn verwijderd en veilig 

opgeborgen 
• De ruimte onder uw caravan wordt niet als opslagplaats (voor de winter) gebruikt. 
• Geen fietsen op uw perceel. In overleg met de beheerder kunt u deze op een 

aangewezen plaats stallen voor de winter.  



• Indien u een steiger of een walplaats (met of zonder cradle) huurt dient u per 1 
november; 

- uw boot uit het water of van de wal te verwijderen.  
- Fenders en/of andere materialen die u aan de steiger bevestigd heeft te 

verwijderen.  
- Walplaatsen en cradles vrij van (bevestigings)materialen achter te laten. 

 
 

4. Rust en netheid 
Van alle kampeerders en gasten wordt verwacht dat zij orde en rust bewaren en veiligheid bewaken. 
Anderen tot last zijn, is uiteraard niet toegestaan. Het gebruik van radio, tv of muziekinstrumenten is 
toegestaan, mits u het volume beperkt en geen overlast veroorzaakt. 
Tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt de nachtrust en is het stil op de camping. In deze periode werken 
de slagbomen niet. In noodgevallen kunt u het noodnummer bellen:  
+31 (0)85 483 5831. 
Bent u getuige van wangedrag of vandalisme, meld dit dan zo snel mogelijk bij de campingbeheerder. 
Zo kunnen we samen erger voorkomen. 
Wij vragen u het toiletgebouw en sanitair schoon achter te laten. 

 
5. Verkeer 

Per campingplaats is één auto toegestaan op het terrein. Deze mag alleen op uw eigen 
campingplaats geparkeerd worden.  

Om verkeer te beperken, is het gebruik van auto, bromfiets en andere gemotoriseerde 
voertuigen enkel toegestaan voor aankomst en vertrek. Hierbij geldt een maximum snelheid 
van 5 km per uur (stapvoets). Denk aan spelende kinderen. 

6. Brandgevaar 
Open vuur, bijvoorbeeld bij vuurkorven, houtkachel en fakkels, is niet toegestaan. 
Barbecueën kan wel, behalve wanneer er door droogte een verhoogd brandgevaar is. In dit 
geval wordt dit bij de receptie aangegeven. 

7. Honden 
Honden zijn welkom, maar moeten kort aangelijnd worden. U dient uw hond(en) buiten het 
campingterrein uit te laten. 

8. Afval 
Afval kunt u in de daarvoor bestemde containers in de milieustraat deponeren. Deze staan 
achter de garage bij de uitgang. Grofvuil, elektronisch afval en afval van thuis bij Eldorado 
deponeren is ten strengste verboden. 

• Huisvuil: gele afvalzakken van Eldorado Parken (verkrijgbaar bij de receptie) 
• Glas: glascontainer 
• Papier en karton: papiercontainer 
• Chemisch toilet: enkel bij de stortplaatsen bij de toiletgebouwen 
• Oud ijzer: de daarvoor bestemde bak in de milieustraat 

 
9. Zwembad, speeltoestellen en balspelen 



Het gebruik van speeltoestellen en het kinderbadje is op eigen risico. Eldorado houdt geen 
toezicht bij het kinderbadje en op de speeltuin. 

Het veld voor de boatshop bij jachthaven is bedoeld voor balspelen zoals voetbal en 
volleybal. Deze spelen mogen op de camping niet voor overlast zorgen. 

 

10. Waterkant, steigers en trailers 
Voor boten kunt u een ligplaats op het talud huren of een plaats aan een steiger. De 
maximale bootlengte is 7 meter over alles. Voor kleine boten tot 120 kg is eventueel ook een 
cradle te huur. 

De bootsteigers zijn uitsluitend bestemd en toegankelijk voor huurders van de 
steigerplaatsen. 

Wilt u tijdens uw verblijf uw kano, surfplank, supboard, rubberboot e.d. op het talud stallen, 
dan kunt u hiervoor een aangewezen walplaats huren.  

Op aangegeven plaatsen zijn doorgangen gemaakt om de oever en het water te bereiken. 
We vragen u dringend deze vrije doorgang te behouden, voor medekampeerders en voor 
veiligheid. 

Boottrailers zijn niet toegestaan op het campingterrein. Ze mogen uitsluitend in overleg en 
tegen betaling op de parkeerplaats bij de jachthaven gestald worden. Het schoonmaken van 
uw boot op de camping is niet toegestaan. Op afspraak kunt u in de haven op de 
aangewezen locatie uw boot schoonmaken.  

11. Elektriciteit en riolering 
Wanneer de stroomlevering hersteld moet worden als gevolg van kortsluiting, doen we dit 
alleen tussen 8.00 en 21.00 uur. Wanneer de stroom structureel uitvalt door een gebrek aan 
het kampeermiddel, kunnen we de stroomlevering opschorten totdat het gebrek deugdelijk 
is verholpen. 

Alleen installaties vanuit de caravan mogen aangesloten worden op de riolering van de 
camping. Voor vragen over wat wel is toegestaan, kunt u de campingbeheerder benaderen. 

12. Verkoop & einde overeenkomst 
Verkoop van uw caravan met behoud van campingplaats is niet mogelijk. 

Verkoop van goederen, welke dan ook, is niet toegestaan op het terrein van Camping 
Eldorado. 

13. Algemene voorwaarden, vragen en klachten 
Camping Eldorado is aangesloten bij de Recron. Voor alle diensten van Eldorado gelden de 
algemene voorwaarden ‘toeristisch kamperen en seizoenplaatsen’ van Recron.  

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij de beheerder. 


