
 

Handleiding voor gasten 

Welkom op Camping Eldorado. Wij wensen u een prettig verblijf! 

• Nieuwe kampeerders en alle bezoekers melden zich bij de receptie / campingbeheerder.  

• Dagbezoekers hebben vrij entree. Bezoekers die overnachten, moeten bij de receptie 
ingeschreven worden en betalen het overnachtingstarief en toeristenbelasting. 

• Niet overnachtende bezoekers dienen de camping om 23:00 uur verlaten te hebben. 

• De huurder van een campingplaats is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de overige 
personen die op deze campingplaats verblijven en voor eventuele bezoekers en gasten.  

 
Inrichting campingplaats 
Per campingplaats is het volgende toegestaan: 

• Een toercaravan met voortent of luifel.  

• Een kleine bijtent is inbegrepen bij de huur van uw kampeerplaats. 

• Uw auto mag u op uw eigen perceel zetten. Indien dit uw voorkeur heeft mag u deze auto ook 
op de grote parkeerplaats bij de haven zetten. 

• Partytenten / paviljoententen zijn niet toegestaan 
   
Rust en netheid 

• Wij vragen u het toiletgebouw en sanitair schoon achter te laten. 

• Houdt uw perceel netjes en vrij van zwerfafval. 
• Houtskool van uw BBQ niet op uw perceel achterlaten. 

• Van alle gasten wordt verwacht dat zij rust en veiligheid bewaken. 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 of bij overlast buiten kantooruren kunt u het 
noodnummer bellen: +31 (0)85 483 5831. 

• Het wordt op prijs gesteld als verdachte zaken worden gemeld; met verstrekte informatie zal 
vertrouwelijk worden omgegaan. 

 
Verkeer 

• Per campingplaats is één auto op eigen perceel. 

• Gebruik uw gemotoriseerd niet voor intern vervoer op de camping. 

• Brommers en scooters dienen bij de ingang uitgezet te worden.  

• Op Eldorado geldt een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets).  
 
Brandgevaar 

• Open vuur, (vuurkorven, houtkachel en fakkels) is niet toegestaan.  

• Barbecueën mag, behalve in geval van verhoogd brandgevaar bij voortdurende droogte. In dit 
geval wordt dit bij de receptie aangegeven. 

 
 
Honden 

• Honden zijn welkom, maar moeten kort aangelijnd worden.  



• U dient uw hond(en) buiten het campingterrein uit te laten. De poort naar het honden-
uitlaatgebied vindt u naast milieustraat bij de uitgang van de camping. 

 
Afval 

• Afval kunt u in de milieustraat deponeren bij de uitgang van de camping.  
• Grofvuil, elektronisch afval en afval van thuis bij Eldorado deponeren is ten strengste 

verboden. 

• Huisvuil: bij aankomst ontvangt u een gele vuilniszak van Eldorado Parken. Mocht u geen 
vuilniszak ontvangen hebben of meer afvalzakken nodig hebben dan kunt u deze bij de 
receptie afhalen.  

• Glas: glascontainer 

• Papier en karton: papiercontainer 

• Oud ijzer: de daarvoor bestemde bak in de milieustraat 
 
Zwembad, speeltoestellen en balspelen 

• Het gebruik van speeltoestellen en het kinderbadje is op eigen risico.  

• Eldorado houdt geen toezicht bij het kinderbadje en de speeltuin. 
• Sporten/spelen op de camping mogen niet voor overlast zorgen.  

• Het veld voor de boatshop bij jachthaven Eldorado mag gebruikt worden voor bal- en andere 
sporten waarbij meer ruimte nodig is. 

 
Waterkant, steigers en trailers 

• Toegang tot de waterkant heeft u via de, met beachvlaggen gemarkeerde, doorgangen: AW12, 
AW46 en AW65. 

• Uw kano, surfplank, supboard, rubberboot etc. mag enkel onbeheerd aan de waterkant laten 
liggen indien u hiervoor een aangewezen walplaats huurt. Op deze manier houden wij de 
waterkant toegankelijk voor alle gasten. 

• Voor uw boot kunt u (indien beschikbaar) een steigerplaats huren. Deze zijn geschikt voor 
boten met een maximale bootlengte van 7 meter over alles.  

• Voor kleine boten tot 120 kg is eventueel ook een walplaats met cradle te huur. 

• Boottrailers zijn niet toegestaan op het campingterrein. In overleg kunt u uw boottrailer 
tijdens uw verblijf stallen op de daartoe aangewezen plaats. 

• 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. 

 
Elektriciteit en riolering 

• Bij overspanning schakelt de stroom binnen 10 minuten automatisch weer in. 

• Bij kortsluiting moet u de beheerder bellen. 

• Wanneer de stroomlevering hersteld moet worden als gevolg van kortsluiting, doen we dit 
alleen tussen 8.00 en 21.00 uur. Vraag uw buren of u tot de ochtend stroom mag “lenen”. 

• Alleen installaties vanuit de caravan mogen aangesloten worden op de riolering van de 
camping.  

• Chemisch toilet mag alleen bij de daarvoor bestemde plek bij de toiletgebouwen geleegd 
worden. 

 
vragen, klachten en suggesties 
Alle overeenkomsten voor verblijf op Camping Eldorado worden gesloten conform de Recron-

standaard-voorwaarden. 

• Bent u ergens ontevreden over of heeft u een suggestie? Vertel het de beheerder.  

• Bent u tevreden over uw verblijf op Eldorado? Vertel het verder (op wwwZOOVER.nl) 


