
Geachte Campinggast, 

 

De Eigenaars en medewerkers van Camping 

Donnersberg heten u van harte welkom en 

wensen u een ontspannend verblijf. We 

willen de tijd die u op de camping besteed zo 

aangenaam mogelijk maken. 

 

In het belang van alle aanwezige 

kampeerders worden u en uw bezoekers 

vriendelijk verzocht alles te vermijden wat 

de overige kampeerders kunnen storen. Dus 

let op de volgende regels en voorschriften. 

1. Bij aankomst dient u zich direct bij de 

receptie aan te melden. Ook uw dag 

bezoekers zijn verplicht zich eerst bij de 

receptie aan te melden en het 

bezoekerstarief te betalen. Dag 

bezoekers dienen uiterlijk om 22.00 uur 

de camping weer verlaten te hebben.  

2. De u toegewezen plaats mag uitsluitend 

gebruikt worden voor 

overnachtingseenheden. (camper, 

caravan of tent) Eventueel kunnen extra 

kleine tenten na aanmelding bijgeplaatst 

worden. 

3. De afreisformaliteiten dienen ´s ochtend 

voor 11.00 uur afgehandeld te zijn. De 

plaats dient u uiterlijk om 12.00 uur 

schoon achter te laten. 

4. De aanwijzingen van de eigenaars of 

medewerkers dienen ten alle tijden 

opgevolgd te worden. In het bijzonder 

de opstelling van auto's, caravans, 

campers, tenten en overige 

vervoersmiddelen. 

5. U dient er zorg voor te dragen dat 

niemand zich aan tentstokken, 

tentsnoeren en/of andere tent 

benodigdheden kan storen of 

verwonden. 

6. U dient uw plaats in een schone en 

opgeruimde toestand te houden. Het is 

niet toegestaan te graven op uw plaats. 

Daarnaast dienen auto's motoren en 

aanhangers op de aangewezen plaatsen 

geparkeerd te worden. 

7. In alle gebouwen op de camping is 

roken niet toegestaan. 

8. De nachtrust is van 23.00 tot 07.00 uur. 

Gedurende deze tijd is het niet 

toegestaan om met gemotoriseerde 

voertuigen over de camping te rijden. 

Radio, CD, TV of andere geluidsdragers 

dienen op tent luidsterkte gezet te 

worden. Om respect voor andere gasten 

te hebben wordt u vriendelijk verzocht 

om luide gesprekken te vermijden. Ook 

overdag dient onnodige geluidsoverlast 

vermeden te worden. Gasten die de rust 

op de camping verstoren kunnen van de 

camping verwijderd worden. 

9. Elektrische kachels of kookplaten zijn 

niet toegestaan. 

10. Het opladen van elektrische voertuigen 

is niet toegestaan zonder toestemming 

van de medewerkers of eigenaren van 

Camping Donnersberg. 

11. De camping is een voetgangerszone. 

Voor de veiligheid van u en uw kinderen 

is het niet toegestaan sneller te rijden 

dan 10 km/h. Op de camping zijn de 

openbare verkeersregels van toepassing. 

12. Campers en caravans met een 

gasinstallatie dienen gekeurd te zijn 

volgens de wettelijke richtlijnen. 

Gasflessen (ook lege) mogen uitsluitend 

vervoerd worden indien deze zijn 

voorzien van de beschermkap. 

13. Afval dient u gescheiden te deponeren in 

de daarvoor bestemde containers in het 

milleupark nabij de receptie van de 

camping. De containers zijn voorzien 

van tekens. Grofvuil en probleemafval 

kunnen niet op de camping achtergelaten 

worden. 

14. Ook u hecht grote waarde aan 

schoonheid en hygiëne. We verzoeken u 

daarom om het sanitair gebouw zo te 

verlaten zoals u deze van te voren 

aantrof.  Roken en/of het meenemen van 

flessen en/of glas is niet toegestaan. 

15. Wij verzoeken u vriendelijk geen afval 

in de toiletten te gooien. Gebruikt u 

alstublieft de daarvoor bedoelde 

afvalemmers. 

16. Het afvalwater van uw mobiele toiletten 

kunt u storten in de daarvoor bestemde 

chemisch toilet in het sanitair gebouw. 

Gebruik alleen rioolvriendelijke 

toiletbenodigdheden. Het is niet 



toegestaan uw afvalwater op de grond te 

deponeren of chemische middelen in het 

regenwaterkanaal te laten lopen. 

17. Water is een kostbaar goed. Ga hier 

alstublieft spaarzaam mee om. Wijs ook 

u kinderen op onnodig waterverbruik. 

De waterhardheid op onze camping is 

licht (5,66 DH) Gebruik matig 

wasmiddel en gebruik bij de 

wasmachine geen wasverzachter. 

18. Auto`s, caravans en (voor)tenten mogen 

niet op de camping gewassen worden. 

19. Meld schade aan gemeenschappelijke 

inrichtingen bij de receptie. 

20. De camping is bedoeld voor rust en 

ontspanning. Uitvoeren van 

werkzaamheden, het drijven van handel, 

verkoopuitstallingen etc. is alleen 

toegestaan na toestemming van de 

eigenaars. 

21. Honden zijn na aanmelding welkom en 

dienen op de camping aangelijnd te zijn. 

Honden zijn in het sanitair gebouw niet 

toegestaan. Honden dienen buiten de 

camping uitgelaten te worden. De 

uitwerpselen van uw hond dient u op te 

ruimen.  

22. U mag bij ons open vuur maken op de 

voorbereide vuurplaatsen of in een door 

de eigenaren of het personeel van 

camping Donnersberg goedgekeurde 

vuurschaal. Alleen kleine kampvuren 

zijn toegestaan. Mits het weer het toelaat 

en u andere kampeerders niet hindert.  

23. De eigenaren van Camping Donnersberg 

zijn niet verantwoordelijk voor schade 

en/of verlies van de huurder, zijn familie 

en/of zijn bezoekers tenzij er sprake is 

van opzet of grove nalatigheid van de 

eigenaars of zijn medewerkers. 

24. De eigenaren en personeel van Camping 

Donnersberg zijn bevoegd om toelating 

van personen te weigeren, te verwijderen 

of naar een bepaalde plaats te verwijzen 

indien dit noodzakelijk is om de orde te 

handhaven en de veiligheid te 

waarborgen indien dit in het belang van 

de kampeerders noodzakelijk is. 

 

 

Meld u a.u.b. alle noodgevallen (ongelukken, 

ziektes, etc.) direct in de receptie.  

 

Het team van camping 

Donnersberg wenst een prettig 

en ontspannend verblijf toe. 



 


