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Huishoudelijk reglement 2022 (Combi)voor/naseizoenplaatsen, maandplaatsen en
Winterarrangementen
Recreatiebedrijf Groede voert namens minicamping Het Platte Putje alle werkzaamheden uit,
zoals reserveringen aannemen, factureren, en onderhoud.
Wij doen er alles aan om uw verblijf en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Ons huishoudelijk reglement
help daarbij. Wij gaan ervan uit dat alle gasten op de hoogte zijn van deze regels en deze tijdens het verblijf zullen naleven,
zowel op de camping als in de omgeving.
Samen met de RECRON-voorwaarden die voor u van toepassing zijn, zijn deze regels als één geheel van toepassing op uw
verblijf.
We hebben deze regels voor u op een rijtje gezet van A -Z

Aankomst / Vertrek
Het arrangement gaat in op de dag van aanvang 13:00 uur en eindigt automatisch op de laatste dag van de
overeenkomst 11:00 uur
Er is geen sprake van automatische verlenging.
Op de laatste dag van de overeenkomst moet alles verwijderd worden van uw plaats. De plaats moet geheel leeg
zijn.
Aansprakelijkheid
De campingeigenaar neemt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of vermissing.
Het gebruik van speelmateriaal geschiedt op eigen risico.
De campingeigenaar heeft het recht u voor toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
Wij vragen ouders / verzorgers goed op hun eigen kinderen te letten!!
Afval
Uw afval deponeert u in de juiste containers op de parking.
Blauwe container is voor papier / karton . Maak dit plat voordat u het in de container gooit!!
Grijze container met geel deksel is de glascontainer. Hier dus alleen glas in doen!!
Blauwe container met oranje deksel is voor plastic. Maak alles zo plat mogelijk voordat u het in de
container gooit.
Groene container is voor het restafval. Gooi hier alleen gesloten vuilniszakken in.
Maak alles zo plat mogelijk ( bv blikjes ga u eerst eens op staan, pakken van de yoghurt, vla of drank
plat in uw afvalzak gooien. Dit bespaart een hoop ruimte.
Deze containers zijn geen grofvuilcontainers, dus afval zoals luchtbedden, (stukken) tent, tentstokken, kapotte
stoelen neemt u terug mee naar huis, of u geeft het aan ons tegen betaling.
U legt ook niets naast de containers en gooit ook geen (kleine) afvalzakken in de afvalemmer in de keukenruimte
Airco
Beschikt uw kampeermiddel over een airco aan boord? Het gebruik hiervan is enkel toegestaan wanneer u zelf
op de plaats aanwezig bent tot maximaal 22:00 uur. Tevens kunnen wij u vragen de airco uit te schakelen
wanneer andere gasten hiervan hinder ondervinden. Dit om het milieu te sparen en geluidsoverlast voor
andere gasten tot een minimum te beperken
Alcoholgebruik, roken en drugs
Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in en bij de kampeerplaats. De ouders zijn te allen
tijde verantwoordelijk voor hun kinderen. Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan.
Alcoholmisbruik eveneens niet
In geen enkele binnen ruimte van ons bedrijf mag gerookt worden.

Roken is in alle openbare binnenruimtes niet toegestaan.
Ook bij de speelgelegenheden mag niet gerookt worden
Bij de ingang van de keuken ruimte hangt een speciale sigaretten afvalbak. Gooi geen peuken op de grond.
Op het Platte Putje is drugsgebruik absoluut verboden. Dit geldt eveneens voor het bezit, of de handel in verdovende
middelen
Annulering / Vroegtijdig vertrek
Bij annulering van uw (Combi) (voor/na) seizoenplaats gelden de RECRON-voorwaarden
Als uw vertrekdag eerder is dan de einddatum van de overeenkomst, wilt u dit dan melden. Bij het vroegtijdig
verlaten van de standplaats eindigt automatisch de overeenkomst
Gast zorgt zelf voor een annuleringsverzekering.
Annulering m.b.t. bijzondere omstandigheden( invloeden van buitenaf
(pandemie, reisbeperking, oorlog overstroming, aardbevingen etc.)
Kampeer-lang-arrangementen: van toepassing op de arrangementen:
Maandplaats, VS, NS, Combi VS/NS, Winterarr.
1: Camping gesloten (op last van de overheid)
Kampeer-lang-arrangementen: Indien de camping (noodgedwongen) gesloten is en u geruime tijd geen gebruik
mag maken van uw standplaats, zal compensatie in de vorm van een tegoed plaatsvinden. Dit tegoed is te
gebruiken voor een vergelijkbaar arrangement in het volgend seizoen of een nieuwe reservering op een
later tijdstip in hetzelfde seizoen. Bij de totstandkoming van de arrangementtarieven wordt aan de periodes
een wisselende wegingsfactor toegekend. (overnachtingen tijdens feestdagen in Mei en Juni, gedurende
het hoogseizoen en in September kennen bijvoorbeeld een hogere wegingsfactor). De totstandkoming van
de hoogte van de compensatie, berekenen wij met dezelfde wegingsfactoren, over de niet genoten
nachten. ) Hierdoor is de compensatie anders dan wanneer u dit zelf, op basis van het aantal niet genoten
overnachtingen, uitrekent.
2: Camping geopend, maar verblijf niet mogelijk door regelgeving of reisbeperking:
Kampeer-lang-arrangementen: Er kan geen compensatie worden aangeboden wanneer u geen gebruik kunt
maken van uw arrangement door regelgevingen vanuit de regering in uw thuisland. Annuleren is mogelijk
comform de RECRON-voorwaarden.
3: Camping geopend en verblijf mogelijk
Annuleren is mogelijk conform de RECRON-voorwaarden. Vanuit Recreatiebedrijf Groede is geen aanvullende
compensatie mogelijk
Audioapparatuur
Het volume van audioapparatuur dient zo afgesteld te zijn dat uw medekampeerders
hier geen hinder van ondervinden. Na 22:00 uur audioapparatuur uit.
Barbecueën en open vuur.
Barbecueën is toegestaan. Neemt u om te voorkomen dat anderen in de rook zitten of er brandgevaar ontstaat
de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo vragen wij u om altijd een emmer water of zand bij de hand te houden en
houtskoolresten eerst goed te laten afkoelen voor u ze in een vuilniszak of restafvalcontainer deponeert.
Omdat houtskool niet biologisch afbreekbaar is, verzoeken wij u de resten niet bij de struiken te gooien
Open vuur ( vuurkorf) in overleg

Bedrijfsgebouwen
Het is verboden zonder toestemming in de bedrijfsgebouwen te verblijven. Het is niet
toegestaan landbouwmachines en landbouwvoertuigen te beklimmen.
Wilt u bij machines die in werking zijn of zich verplaatsen, voldoende afstand houden.
De campingeigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die u lijdt
bij niet naleven van deze regel. LET OOK op UW KINDEREN
Betaling
De betalingen dienen volgens de op de overeenkomst aangegeven betalingstermijn te worden voldaan. Ook
wanneer u de plaats later dan op de overeengekomen begindatum van het verblijf betrekt, bent u het volledige
bedrag verschuldigd. Bij een vroegtijdig vertrek eindigt de overeenkomst automatisch. Niet benutte dagen vervallen
en worden niet gecompenseerd of uitbetaald. Ze kunnen evenmin worden overgedragen aan anderen. De tarieven
zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal overnachtingen en niet op het maximum aantal nachten.
Bezoekers
Bezoekers zijn alle personen die niet op het contract zijn aangemeld.
Het Platte Putje is een privéterrein. Dag, en overnachtende bezoekers zijn toegestaan, wanneer u dit vooraf meldt.
Er wordt een tarief gerekend zoals in de prijslijst van het arrangement is vermeld.
Bezoekers Zonder overnachting: Dag-bezoek is beperkt toegestaan tussen 10:00 en 22:00 uur.
Bezoekers met overnachting wanneer u niet aanwezig bent: Dit kunnen zijn inwonende kinderen, uitwonende
kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, Broer of zus met gezin. De hoofdbezoeker moet minimaal 21 jaar zijn.
Bezoekers met overnachting wanneer u aanwezig bent: Dit is toegestaan.
Voor alle bezoekers gelden ook de huisregels. Wij gaan er van uit dat u deze kenbaar maakt aan uw bezoekers.
Bijzettentjes:
Het Plaatsen van een bijzettentje (max 6m2 en max. 1,60 m hoog) zijn toegestaan tussen 15 maart en 4 november.
Bij afwezigheid vragen we u het tentje weg te halen
Bouwsels.
Het plaatsen van een tuinhuisje, schutting, of het plaatsen van een aanbouw, tegelterras of vlonders in welke vorm
dan ook, is niet toegestaan.
Chemisch toilet
Het gebruik van een chemisch toilet is toegestaan.
Ledigen van het chemisch toilet doet men ALLEEN bij de daarvoor bestemde uitstort plaats.
Uitstortplaats goed naspoelen.
Dieren
Onze (huis)dieren niet ongevraagd voederen.
Paarden van onze gasten worden door de eigenaar verzorgd en gevoederd.
Het voederen van (onze) dieren kan, hoe goed het ook is bedoeld, desastreuse gevolgen hebben.
Drones
In verband met de privacy van onze gasten en onszelf, is het niet toegestaan om, zonder toestemming van
Recreatiebedrijf Groede te vliegen met een drone boven de camping, privéterrein en de naastgelegen campings.
Het maken van opnames met een drone door gasten is verboden

Extra personen
Op het contract kunt u naast u zelf nog extra personen aanmelden. Hiervoor wordt dan
een vast bedrag gerekend volgens de tarieven behorend bij het arrangement.
Deze personen kunnen zijn: inwonende kinderen, Uitwondende (studerende) kinderen, ouders, grootouders,
kleinkinderen. Om alleen zonder u te overnachten is de minimale leeftijdsgrens 21 jaar.
Fietsenstalling
De fietsenstalling kan men gebruiken op eigen risico. De deuren worden niet afgesloten.
De fietsenstalling is te bereiken via de achterkant van de schuur.
Loop of fiets( skelter, traptractor enz.) niet over het paadje langs keuken en de sanitair ruimtes.
Foto- en videografie
Wanneer onze fot- en of videograaf een opname wenst te maken van u alleen of waarop slechts een beperkt aantal
anderen worden vastgelegd, dan wordt uw toestemming gevraagd. Wanneer er echter een grote groep in beeld
wordt gebracht, bv bij activiteiten of evenementen, dan is dat helaas niet mogelijk
Geef het door aan de receptie wanneer u, bijvoorbeeld op social-media, beeldmateriaal ziet waar u of uw
kind(eren) op staan en dit liever niet wenst. Wij verwijderen dan het beeldmateriaal
Gasflessen / koken
Alleen het gebruik van goedgekeurde gasflessen is toegestaan. Zie voorschriften gebruik gasinstallatie van de
brandweer Sluis. Zie verder in dit document.
Gebruik deugdelijk kookapparatuur. Gebruik geen gasbranders ed. die van oorsprong
niet bedoeld zijn voor het bereiden van eten.
Honden
Honden moeten op het terrein aan de lijn.
U dient zelf zorg te dragen voor uw huisdier. Deze mag andere medekampeerders niet tot overlast zijn.
Uitlaten van de hond ( voor een plasje en / of kakje) doet u niet op ons erf / camping, maar u loopt hiermee naar
de straat. Ook in de avonduren loopt u met de hond buiten het terrein, en laat u deze niet uit op en rondom uw
staanplaats. Honden bakenen hun terrein (territorium) door te plassen. Laat dit niet toe op de camping.
U ruimt ten alle tijden ( op de camping of langs de straat) de uitwerpselen op door ze in een zakje te doen en in
afvalcontainer (groen) te gooien.
Wanneer u er zelf niet bent, laat u uw hond niet alleen achter op uw plaats
Honden op het strand
Van 1 mei tot 1 oktober mogen honden enkel aangelijnd op het strand tussen 10.00
en 18.00 uur. Tussen 18.00 uur en 10.00 uur mogen de honden wel loslopen. Van 1
oktober tot 1 mei mogen honden de hele dag los op het strand. Wij vragen u deze
tijden te respecteren en overlast voor andere strandbezoekers te voorkomen. Omdat
veel honden geen paarden kennen, vragen we uitdrukkelijk uw hond aan te lijnen als paard(en) op het strand ziet.
In de praktijk komt het helaas (te) vaak voor dat honden achter de paarden aangaan en het baasje geen controle
meer heeft over de hond. Met alle(gevaarlijke) situaties en gevolgen van dien.
Luifels:
Luifels ( doeken) dienen tijdens uw afwezigheid verwijderd te zijn. Het frame mag blijven staan wanneer u
doordeweeks naar huis gaat en het volgend weekend weer aanwezig bent. Het frame moet wel goed verankerd zijn,
zodat er bij wind of storm niets wegwaait en schade aanbrengt (aan derden)

Maaien en snoeien:
Zorg dat het netjes blijft op uw plaats, door regelmatig het gras te maaien en de kantjes te knippen.
Het is niet toegestaan zonder onze toestemming heggen te snoeien.
Als u het onderhoud achterwege laat, zullen wij uw plaats maaien, knippen. Het gras mag niet langer zijn dan 10
cm, Dit kost u per keer € 25,00. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan.
Het gras mag u in de daarvoor bestemde container gooien op camping de Ploeg. Het is niet toegestaan dit in de
beplantingsstrook achter te laten.
Tussen 1 november en 15 maart mag er niet gemaaid worden.
Mobiliteit
Het is niet toegestaan scooters en/of brommers met een brandstof motor te gebruiken op het kampeerterrein.
De motor moet hier uitgeschakeld zijn.
Nachtrust
Men dient er rekening mee te houden dat het na 22:00 uur rustig dient te zijn op de camping.
Douchen na middernacht is niet toegestaan. De warmwatertoevoer kan uitgeschakeld zijn.
Ongewenst gedrag
Meldingen van onveilig, ongewenst of ongepast gedrag ontvangen wij graag zo snel mogelijk.
Zet daarom ons telefoonnummer +31(0)621538928 in uw mobiele telefoon
Er zal door ons vertrouwelijk met eventuele meldingen worden omgegaan.
Indien hiertoe aanleiding is, zal Recreatiebedrijf Groede het beoordelen van een incident overlaten aan het
bevoegd gezag.
Het komt wel eens voor, dat situaties uiteindelijk anders blijken te zijn dan in eerst instantie gedacht. Een op
feiten gebaseerde benadering blijft daarom steeds belangrijk.
Partytenten / windschermen
Partytenten zijn toegestaan indien deze het uitzicht van andere gasten niet belemmert.
De maximale toegestane afmetingen zijn 3x3 meter. 3 van de 4 zijden moeten open zijn. Bij afwezigheid van één of
meerdere nachten dient de partytent volledig (inclusief frame) afgebroken te zijn.
Partytenten bedoeld als voortent aan een caravan of camper mogen wel gesloten zijn.
Een windscherm mag men plaatsen om de windt tegen te houden. Een windscherm / partytent mag men niet
plaatsen om uw plaats af te bakenen.
Trampoline
Verderop in dit document zijn de regels opgemaakt voor het gebruik van de trampoline.
Sanitair ruimte
De sanitaire ruimtes worden regelmatig schoongemaakt. Daarnaast vragen wij uw
medewerking de ruimtes netjes te houden. Spoel de wc door na een toiletbezoek.
Wanneer uw kind dit nog niet zelf kan, dan vragen wij de ouders het kind te begeleiden.
Kinderen tot 6 jaar gaan altijd met begeleiding van een ouder naar het toilet.
Gooi afval, maandverband, tampons, pampers, billendoekjes etc. in de daarvoor
bestemde afvalemmer.
De sanitaire ruimtes zijn niet bedoeld als hangplek. Samenscholing door groepen
(jeugd) is dan ook niet toegestaan in de sanitaire ruimtes. We nemen geen etenswaren / drinken mee binnen in de
sanitaire ruimte. We gooien dit ook niet in de afvalemmers in de sanitaire ruimtes.
We nemen huisdieren ook niet mee in de sanitaire ruimte wegens de hygiëne.
Afhankelijk van de bezetting, kan besloten worden om één sanitair ruimte af te sluiten.

Stroomverbruik
De meterstand wordt bij aanvang en bij vertrek opgenomen. Voor de verbruikte KWh betaalt u het
desbetreffende tarief zoals in de tarievenlijst van uw arrangement is vermeld. Dit wordt aan het eind van uw
arrangement in rekening gebracht
Verblijf op een agrarisch bedrijf
U verblijft op een agrarisch bedrijf. Dit betekent dat er hier ook werkzaamheden worden verricht. (Zaai-,
oogst periode). Op dat moment kan het zijn dat we aan het werk zijn vanaf de vroege ochtend tot (zeer) laat in de
avond. Dit kan enige (geluid) overlast veroorzaken. We doe er alles aan om uw verblijf niet te verstoren.
Vlaggen
Reclame- of voetbalvlaggen zijn niet toegestaan. Landsvlaggen zijn alleen in miniformaat toegestaan en mogen
niet boven de caravan uitsteken.
Vlonders en grondzeil.
Het gebruik van een houten vlonder, worteldoek en plastic is alleen toegestaan op plaatsen met
schelpenverharding. Het is niet toegestaan een vlonder, worteldoek, kunstgras, pallets, tegels en/of vergelijkbare
materialen buiten de schelpenverharding te leggen.
Op een plaats zonder schelpenverharding is alleen een luchtdoorlatende mat toegestaan.
Voertuigen op de Camping
Uw voertuig is alleen op het terrein toegestaan op de dag van aankomst om u kampeermiddel te plaatsen en op de
dag van vertrek om uw kampeermiddel van de plaats te rijden. Overige (aankomst en vertrek) dagen parkeert u de
auto altijd op de parking en loopt u naar en van uw plaats.
Dit i.v.m. veiligheid voor (uw) kinderen en het sparen van onze grasmat.
Op de camping geldt een maximum snelheid van 15 km/u. Dit geldt voor alle voertuigen, inclusief fietsen.
Vuurwerk
Op het gehele terrein, dus camping, weides, en ons erf, alsmede op het terrein van
Camping de Ploeg is het niet toegestaan vuurwerk op te slaan en / of af te steken.
Carbid schieten is eveneens niet toegestaan. Dit is vanwege bescherming dieren en
brandgevaar. ( onze schuur ligt vol met stro en hooi)
Weekendgebruik
Weekendgebruik is van vrijdag 12.00 uur tot maandag 12.00 uur
Extra feestdagen, buiten de weekends, zijn niet inbegrepen.
Weersomstandigheden
Aan de kust kan het af en toe flink stormen. Houd er daarom, bij het verlaten van de
plaats, altijd rekening mee dat de weersomstandigheden ineens kunnen veranderen. Laat geen losse spullen achter
en zet alles goed vast, zodat schade (aan derden) wordt voorkomen. Maak bij het vastzetten van de scheerlijnen altijd
gebruik van houten haringen.
Wifi
Het gebruik van het wifi is gratis. U ontvangt bij aankomst het wachtwoord.
Verderop in dit document zijn de regels voor het gebruik van het wifi netwerk
vastgelegd.

Winteropslag tijdens winterarrangement
Alle losse spullen staan binnen in uw voortent / caravan of zijn meegenomen.
De beplantingsstrook ( inclusief minimaal een meter daarvan) is vrij van obstakels
Onder de caravan liggen geen losse spullen meer.
Enkel als u een winter-arrangement A of B hebt, mag alleen uw fiets in de schuur gestald worden. Dit geheel op
eigen risico. Al het overige in de schuur of op het terrein is niet toegestaan.
Tenslotte
Wanneer een medewerker van Recreatiebedrijf Groede u aanspreekt op uw gedag dan zult u deze aanwijzingen
direct moeten opvolgen.
Dit geldt ook in geval van het opvolgen van instructies ontruiming) van BHV-ers, hulpverleners of medewerkers van
Recreatiebedrijf Groede
Houd altijd rekening met andere gasten, wees tolerant heb respect en let een beetje op elkaar.
Wanneer de regels niet worden nageleefd, behoudt de directie van Recreatiebedrijf Groede, zich het recht voor,
om bij herhaaldelijke overlast de betreffende perso(o)n(en) de toegang tot de camping te ontzeggen.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verantwoordelijke van Recreatiebedrijf Groede
Indien Recreatiebedrijf Groede niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Recreatiebedrijf Groede in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de voorwaarden te verlangen;
In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan
zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden;
Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een
beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Belangrijke telefoonnummers:
Het Platte putje (Astrid van Damme 0031 (0)621538928
Alarmnummer Spoed: 112
Geen spoed / wel hulp: 09008844
Huisarts:
Hooge Platen, Westlandstraat 16, 4511 XX Breskens 0031(0)117 384010 ( ma t/m vrijdag 08:00 -17:00 uur )
Anthoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg 0031(0)115 643000 (vrijdag 17:00 – ma 08:00 uur)
Voor overige zorg: www.hoogeplaten.nl
Tandarts:
Makdo Mondzorgpraktijk , Melkweg 1A Oostburg tel: 0031(0)117 455092
Dierenarts:
Dierenkliniek Ijzendijke, Minnepoortstraat 14, 4515 BC IJzendijke tel: 0031 (0)117 301388 ( kleindieren / Paarden)
Dierenartscentrum West, Dorpsstrat 133, 4511 EE Breskens tel: 0031 (0)117 382769 ( kleindieren)
Hoefsmid:
Hoefsmederij Roosink tel: 0031 (0)615551080
Reparatie zadel / benodigdheden koets:
Wim de Meulenaere, Margriet Diericxstraat 16, 8340 Sijsele (Damme BE) tel: 0032(0) 495197226
www.paardenkoets.be
Reaparatie halsters /hoofdstellen, stijgbeugelriemen e.d.:
’t Zeiltje, Blekestraat 13, 4503 BE Groede tel: 0031 (0)117 720404

Publicatiedatum: 01-01-2022
Fouten en wijzigingen voorbehouden

Gebruiksvoorwaarden Wifi van Het Platte Putje
In uw vakantiehuis of op de camping kunt u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk van Het Platte
Putje.
Het netwerk wordt aangeboden door Recreatiebedrijf Groede vof.
Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van
toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden.
*Het netwerk mag niet gebruikt worden
- om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden.
- om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die niet
bedoeld zijn voor openbaar gebruik.
- voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk zijn.
*Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke
manier dan ook is niet toegestaan.
*Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving.
*Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan
verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een
antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN-verbinding
indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt.
*Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet
aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.
*De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt
de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd
handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.

Trampoline
- De trampoline wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden ( Valgevaar / verstikkingsgevaar)
- Doe geen duikelingen (salto’s), daar bij het landen op de nek of het hoofd ernstig letsel
kan ontstaan.
- Altijd maar één persoon tegelijk op de trampoline. Het gebruik met meer dan één persoon tegelijkertijd kan
ernstig letsel ot gevolg hebben.
- Het gewicht van de gebruiker mag nooit deze waarde overschrijden: 110 kg
- Kinderen en ongeoefende gebruikers dienen altijd onder toezicht van een ervaren persoon te springen.
- Spring alleen me blote voeten, sokken of met turnschoenen op de trampoline.
- Doe bril, gespen, broches, oorbellen, kettingen of scherpe voorwerpen af vóór het springen. Deze kunnen u
letsel veroorzaken of de springmat beschadigen.
- Gebruik de trampoline niet als springplank naar of van andere objecten.
- Spring altijd in het midden van de mat. Vermijd het springen op de rand van de mat of op het randkussen.
- Spring niet te hoog of te lang aaneen om controle over het lichaam te behouden.
- Verkeerd gebruik en misbruik van de trampoline is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel
- Spring nooit direct van de mat op de grond. Stop eerst met springen, stap / klim dan van de trampoline
- Een vochtige (natte) mat is glad!
- Gebruik de trampoline niet in het donker
- Niet roken tijdens het gebruik van de trampoline
- Leg geen voorwerpen op de trampoline
- Huisdieren zijn niet toegestaan op de trampoline; ter voorkoming van schade aan de beschermrand of het
springdoek door klauwen of scherpe nagels
- Bij zwangerschap niet springen

Waarschuwingen specifiek voor de schuin opstaande kanten
- Probeer niet over de bovenste rand van de schuine kanten te springen
- Niet naar boven klimmen
- Ga niet boven op de rand zitten of staan
- Gebruik de bovenste rand niet als springplank
- Gebruik de schuine kant niet als glijbaan
- Zorg dat de kleding geen haken, lussen, trekkoorden of iets wat kan blijven haken heeft.

Opvangruimte rondom de trampoline

Het zand rondom de trampoline dient als opvangruimte. Gebruik deze niet om in te spelen. Zet hierin ook geen
voorwerpen. Zandbak is elders op het terrein.

BRANDWEER GEMEENTE SLUIS
Veilig omgaan met flessengas
Het College van Burgemeester en Wethouders en de brandweer van de gemeente Sluis vinden het belangrijk dat recreanten veilig kunnen
recreëren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de recreatieondernemer, maar voor een belangrijk deel ook bij de recreant zelf. Daarom is
het belangrijk dat de recreant weet waaraan een flessengasinstallatie moet voldoen. Gezien het belang van veilige installaties op de
kampeerterreinen zullen er binnen de gemeente Sluis periodiek controles worden ingesteld.
Gasfles:
- Er moet sprake zijn van een door het Stoomwezen BV goedgekeurde gasfles. Voor buitenlandse flessen geldt dat deze voorzien moeten zijn
van een zogenaamd pi-keurmerk (Europees keurmerk). Shell- Benegas en Primagas flessen moeten om de 15 jaar worden gekeurd. Andere
merken om de 10 jaar
- Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gasflessen worden geplaatst. Flessen van 47 kg. zijn NIET toegestaan.
- Indien de gasflessen in een disselbak worden geplaatst moet deze goed geventileerd zijn. Daar propaan- en butaangas zwaarder is dan lucht
moet er een goede ventilatie zijn op het bodemniveau
- De flessen mogen slechts gevuld zijn met gas waarvoor de flessen zijn beproefd (geen autogas)
- Bij lekkende flessen moeten meteen maatregelen worden genomen om brand- en explosiegevaar te voorkomen - Gasflessen mogen niet
worden ingegraven en moeten geplaatst zijn op een niet vochtige en stevige ondergrond - Gasflessen met een inhoud van meer dan 6
kilogram mogen niet in een caravan aanwezig zijn
- Gasflessen mogen niet onder een caravan worden geplaatst
- De gasflessen moeten beschermd zijn tegen directe zonnestraling
- De flessen moeten staand zijn opgesteld en goed beveiligd zijn tegen omvallen
Gasslangen:
- Gasslangen mogen enkel gebruikt worden als ze goedgekeurd zijn. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet
ouder zijn dan 2 jaar. Dit is te herkennen aan het opschrift. Alleen de genoemde slangen zijn toegestaan
- Gasslangen mogen niet langer zijn dan 1 meter
- Gasslangen moeten met een deugdelijke klem of perskoppeling aan beide zijden worden vastgezet
Vaste gasleiding:
- De gasleiding moet er deugdelijk (niet roestig) uitzien
- De gasleiding moet goed gebeugeld (minimaal om de meter) zijn aangebracht - De leidingen mogen niet als ondersteuning van de
gebruikte apparatuur dienen
Gasdrukregelaars:
- Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar (zie opschrift onderzijde)
- De regelaars moeten dezelfde druk aangeven dan de aan te sluiten apparatuur (30 of 50 mbar)
Afsluitkranen:
- Afsluiters en kranen moeten op gemakkelijk toegankelijke plaatsen zijn aangebracht (niet tussen vloeren en slecht geventileerde ruimten)
- De kranen kunnen op lekkage gecontroleerd worden met zeepsop of gaslekzoeker
- Gaskranen moeten met de hand en zonder gebruikmaking van gereedschap opengedraaid worden
Ventilatie:
- Er moet gezorgd worden voor een goede luchtcirculatie c.q. doorstroming van lucht in alle vertrekken of ruimten van de caravan waarin
toestellen aanwezig zijn met open vuur. Ditzelfde geldt voor eventuele ruimten onder de caravan
Installatie:
- De installatie moet, conform de voorschriften van de campingeigenaar, periodiek door een erkend bedrijf worden onderhouden. U kunt
worden verzocht om het bewijs van onderhoud te overleggen.

