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Voorwaarden en 
reglement 

 

 

Voor toeristische plaatsen en seizoenplaatsen gelden de Recron-voorwaarden met 
uitzondering van art. 14 (geschillenregeling) en art. 15 (nakomingsgarantie). Camping De 
Krammer is geen Recron-lid, hetgeen wel een voorwaarde is voor toepassing van deze 
artikelen. 
De Recron-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumenten-bond en de 
ANWB. U hebt de plicht deze voorwaarden alsmede de recentste versie van dit 
kampeerreglement na te leven. U draagt er tevens zorg voor, dat ook uw mederecreant(en), 
waaronder uw kinderen en/of derden die u bezoeken en/of bij u verblijven, deze voorwaarden 
en dit reglement naleven (zie art. 2(6) Recron-voorwaarden). 
U vindt de Recron-voorwaarden alsmede de recentste versie van dit kampeerreglement via 
www.dekrammer.nl (onder 'Prijzen en Voorwaarden'). 

Betaling 
De totale overeengekomen prijs dient uiterlijk bij aankomst te worden voldaan, tenzij anders 
overeengekomen. Bij reservering kan een aanbetaling worden verlangd. 

Wel en niet 
toegankelijk 

 

 
 
 

VERBODEN TOEGANG geldt voor de windsingel (bosschages), de gronden daarbuiten, de 
woning en de loods evenals de gronden daaromheen voor zover niet behorend tot het 
campingterrein. Onder het ‘campingterrein’ worden het grasveld en de halfverhardingen 
binnen de windsingel verstaan. 
Waar mag u zich dan wel begeven? Uiteraard op het campingterrein en in de sanitairruimte. 
De betonverharding tussen de loods en de Suisenweg, het pad langs de loods en de 
Suisenweg worden aangemerkt als verkeersruimte, d.w.z. slechts bedoeld voor gaande en 
komende bewegingen. Gelieve u daar dus niet op te houden. 
De sanitairruimte, de betonverhardingen en de Suisenweg zijn geen speelplaats. Een en 
ander in het belang van uw veiligheid en die van uw kinderen en de privacy van Korteweg. 
De wanden en de deuren van de loods niet gebruiken als doel of kaatswand bij balspelen, 
omdat dat kan leiden tot schade aan de beplating. 

Verkeer en 
parkeren 

 

 
 

 
 
 

Op het campingterrein is de verkeerswetgeving van toepassing. Beschouw het terrein als een 
erf (vroeger: "woonerf") in de zin van par. 17 van het RVV, met dien verstande dat de 
maximum toegestane snelheid (nog verder) is teruggebracht tot 10 km/u. Met de 
bebording op het terrein is niet beoogd te voldoen aan de daarvoor geldende inrichtingseisen. 
De aanwezige borden dienen slechts ter herinnering aan de in dit reglement vermelde regels. 
Parkeren (van de eerste auto) bij voorkeur op uw standplaats. Uitzondering: om de grasmat 
te sparen kan Korteweg het terrein tijdelijk gesloten verklaren voor motorvoertuigen tijdens en 
na hevige neerslag. Gelieve dan te parkeren op de betonverharding voor de loods. Om 
dezelfde reden bij een nat campingterrein s.v.p. tijdig in contact treden met Korteweg 
wanneer u met uw caravan wilt vertrekken. Hij kan er dan voor kiezen de caravan te trekken 
met zijn compacttractor i.p.v. met uw auto. Bezoekers parkeren bij een nat veld op de 
betonverharding voor de loods. Toegang van/naar de (overhead)deuren en de doorgang bij 
de gastank vrij houden. 

Sport en spel 

 

Camping De Krammer kent geen uitgesproken trapveld. Hoewel de campingvelden ruim van 
opzet zijn, is gebleken dat voetbal, volleybal, handbal, tennis, etc. nabij de kampeermiddelen 
vrijwel altijd tot ongemak bij andere gasten leidt. Het genot van de een gaat steevast ten 
koste van gerief van anderen: (angst voor) schade, uitbundig verbaal geluid, onrust voor 
huisdieren, etc. Om deze reden is sport en spel met gasgevulde ballen niet toegestaan op 
de camping. 

Honden op de 
camping 

 

Honden zijn toegestaan op de camping, onder de volgende voorwaarden: 

• de hond (…/v) is niet loops; 

• de hond (m/v) is er geen een die met of zonder betekenende aanleiding frequent 
en/of langdurig blaft; 

• de hond is er geen een van het bijtgrage c.q. gevaarlijke type; 

• de hond is naar behoren ingeënt en vrij van vlooien etc.; 



 
 

 

• de hond dient op het terrein aangelijnd of opgesloten te zijn, tenzij hij (m/v) in ieder 
geval onberispelijk bij zijn baas (m/v) - d.w.z. op diens standplaats - blijft; 

• de sanitairruimte is verboden gebied voor de hond; 

• het is niet de bedoeling dat de hond op de camping zijn behoefte doet. Ongelukjes 
dienen onverwijld te worden opgeruimd; 

• de hond wordt niet uitgelaten langs de Suisenweg ten noorden van en ter hoogte van 
de gebouwen. Ten zuiden is er volop ruimte. 

• de Suisenweg en omgeving zijn buiten de bebouwde kom. Uitwerpselen in het gras 
hoeven niet opgeruimd te worden. A.u.b. daar vandaan geen poepzakjes in de 
afvalcontainers (kliko's) deponeren. 

Al met al dienen andere gasten/bezoekers geen enkele hinder of ongemak van de hond te 
ervaren. In hun belang wordt van hondenbezitters verwacht dat voormelde regels strikt 
worden nageleefd. Zij dienen er anders rekening mee te houden dat art. 9 van de Recron-
voorwaarden (‘tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer’) - in ieder 
geval voor wat betreft de toestemming voor de aanwezigheid van de hond - snel in beeld 
komt. 

Nacht- & 
zondagsrust 

Wij vragen u er voor te zorgen dat iedereen van 23:00 tot 8:00 uur rustig kan slapen, wat niet 
wil zeggen dat uw radio vanaf 8:01 uur wel mag knetteren. Wilt u ’s morgens vroeger dan 
8:00 uur vertrekken met uw motorvoertuig, laat dit dan de avond daarvoor achter voor de 
loods. Neem in acht dat uw medegasten mogelijk prijs stellen op zondagsrust. 

Wees netjes 
Douche, toilet en wasbakken s.v.p. schoon en netjes achter laten. Behandelt u onze spullen 
alsof deze van uzelf zijn. Houd het terrein en de gebouwen schoon en beschadig ze niet. Ook 
anderen willen hier weer probleemloos gebruik van maken. 

Veiligheid 

Iedere gast draagt zorg voor een bij zijn/haar kampeermiddel passende brandblusser. Op 
aanvraag is een afschrift van de vergunningen van de Gemeente met bijbehorende 
voorschriften, waaronder voorschriften betreffende uw zaken ter inzage. Deze voorschriften 
worden geacht integraal onderdeel uit te maken van dit reglement. U hebt de plicht deze 
voorschriften na te leven. Zo dienen bijvoorbeeld uw gasflessen en -slangen aan de 
algemeen geldende eisen te voldoen. Let op! Waar de gemeente bijvoorbeeld bepaalde bij- 
of aanbouwsels of huisbrandolie-installaties toestaat, wil dat nog niet zeggen dat Korteweg 
daarmee ook instemt.  

 

Leidingwater & 
elektriciteit 

 

 
 

Het water uit de kraan bij uw standplaats is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Wees zuinig 
met water. Het is niet de bedoeling dat u een tuinslang aansluit en uitgebreid uw caravan of 
auto gaat wassen of een fiks zwembad gaat vullen. 
 
Gebruik van een of meer elektrische kachels en/of terrasstralers is expliciet verboden. Dus 
ook niet toegestaan - juist niet - in uw voortent. Het elektranetwerk op de camping en de 
tariefstructuur zijn niet berekend op het gebruik van dergelijke verwarmingstoestellen. 
 
Om dezelfde reden is het opladen van geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven auto's 
op de standplaatsen niet toegestaan. Camping De Krammer is nimmer een tankstation 
geweest voor conventionele voertuigen en gaat dat ook niet worden voor modernere 
exemplaren met steker. 
 
Met ingang van seizoen 2023 wordt aan (deel)seizoengasten het werkelijke stroomgebruik in 
rekening gebracht. Onmiskenbaar is welke contactdoos en welke meter voor een plaats 
bedoeld zijn. Stroom gebruiken buiten de bedoelde meter om – door aanpassingen aan de 
installatie of door gebruik van een voor een andere plaats bedoelde contactdoos – wordt 
aangemerkt als diefstal van stroom, waarvoor aangifte gedaan kan worden. De kWh-tellers 
zijn MID-gecertificeerd en daarmee geschikt voor verrekening van stroomgebruik. Ze zijn niet 
naar nul te resetten. 

 

Buitenverlichting aanbrengen en direct of indirect aansluiten op het lichtnet is zonder 
goedkeuring niet toegestaan. Voor goedkeuring komen armaturen in aanmerking die 
uitgerust zijn/worden/blijven met een LED-lamp van maximaal 5 Watt, met een 
kleurtemperatuur tussen 2700 en 3000 Kelvin (warm wit) en een lichtstroom van maximaal 
600 Lumen. Verlichting met een andere kleurtemperatuur en/of grotere intensiteit zijn niet 
wenselijk vanwege lichthinder voor de omgeving – op en buiten de camping - en omdat het 
detoneert met het overige lichtbeeld op de camping. 



Afval 

Denkt u aan het scheiden van afval. Oud papier in de daarvoor bestemde doos. Flessenglas 
in het daarvoor bestemde krat. De groene afvalcontainers (kliko's) zijn uitsluitend bedoeld 
voor overig huishoudelijk afval. Dit afval in de container deponeren in een gesloten plastic 
zak. 
 
Grof en groot afval dient u zelf van het terrein af te voeren: (onderdelen van) uw fiets, 
koelkast, matras, schuurtje, tuinmeubilair, (voor)tent etc. Klein chemisch afval (verf, 
motorolie, etc.) eveneens. Kortom: wat u of uw rechtsvoorganger het terrein op bracht, voert 
u ook weer af, met uitzondering van huishoudelijk afval. Afval vormt een substantiële 
kostenpost voor de camping en zo houden we de tarieven binnen de perken. 
 
Bied uw afval - anders dan huishoudelijk afval - aan bij uw eigen gemeente / afvalverwerker. 
Als niet-ingezetene hebt u bij afvalinrichtingen van de Gemeente Goeree-Overflakkee niets te 
zoeken. 
 
Verzameld, gemaaid gras en snoeihout deponeert u nabij uw plaats enigszins gespreid op 
(niet: onder) de meerrijige windsingel. Op enig moment komt het vanzelf gespreid op de 
grond. Snoeien uitsluitend na verkregen toestemming. 

 

Alle afvalwater van de camping wordt opgevangen en verpompt naar het gemeentelijke riool. 
Een aantal zaken/stoffen (damesverband, wattenproducten, pleisters, condooms, olie, chloor, 
textiel(doekjes), etc.) kan schade aanrichten aan het systeem. Deze mogen daarom beslist 
niet in het riool. 

Hinder van 
agrarisch bedrijf 

U hebt willens en wetens gekozen voor ‘kamperen bij de boer’. Tijdelijke hinder of (over)last 
veroorzaakt in de normale uitoefening van enig agrarisch bedrijf - waaronder dat van 
Korteweg - kan nimmer gelden als gegronde reden voor een klacht of verzoek tot 
schadevergoeding. 

Draadloos 
internet 

Camping De Krammer biedt draadloos internet. Het is verboden onrechtmatige activiteiten te 
ontplooien op het netwerk. Denk hierbij aan het uiten van doodsbedreigingen op een forum, 
het verspreiden van kinderporno, het hacken van een website en het illegaal verspreiden van 
auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermd materiaal. 
Het is niet toegestaan via uitwisseldiensten zoals Kazaa en eMule auteursrechtelijk 
beschermde muziek, films, games en software aan te bieden. Indien u een P2P programma 
geïnstalleerd heeft, biedt u de bestanden die u hebt gedownload automatisch weer aan 
("filesharing"). Sommige uitwisselprogramma’s en -netwerken bieden geen mogelijkheid om 
het delen van bestanden uit te schakelen of stellen aanbod als voorwaarde om te kunnen 
downloaden. Bij gebruik van deze diensten stelt u zich bloot aan juridische actie en 
schadeclaims. 

 


