Kamperen op Natuurcamping Eelerberg en
Natuurkampeerterrein Het Rhanerveld
zie ook de Recron-voorwaarden

Hartelijk welkom in deze unieke omgeving!
Een plek waar we rekening houden met elkaar en de omgeving. Waar we zorg dragen voor
elkaar en voor de natuur en waar we het fijn hebben met elkaar. Een plek waar respect, (het
gevoel van) veiligheid en vertrouwen als uitgangspunten dienen en waarbij iedereen, groot en
klein, een steentje bijdraagt.
We wensen iedereen een prettig verblijf, Rik en Manon
Kamperen waar de natuur je thuis is;
• Rust, ruimte en natuur zijn de drie kernwaarden van onze camping, een ieder die zich daar prettig bij voelt is van harte
welkom op onze camping.
• De fijne sfeer van de camping wordt mede bepaald door wat de gasten meebrengen. Om dat te borgen wordt van
gasten verwacht dat ze een aantal gedragsregels omtrent bijvoorbeeld autogebruik, inrichting van het terrein met de
meegebrachte kampeermiddelen en de avondrust respecteren. Dat maakt wat hier zo mooi is, mooi blijft.
• Onze camping is gericht op de individuele toeristische kampeerder. Groepen (meer dan 2 plekken die bij elkaar
horen) kunnen bij ons niet kamperen, ook niet als ze los van elkaar boeken.
Hoe te handelen bij aankomst en vertrek?
• Bij aankomst meld je je bij de receptie. Je kunt hiervoor parkeren op de aanmeldstrook vlakbij de Boerderij.
Aankomen kan vanaf 13.00 uur voor de kampeerplaatsen en vanaf 14.00 uur voor de accommodaties.
• Vertrekken is uiterlijk 12.00 uur voor de kampeerplaatsen en uiterlijk 11.00 uur voor de accommodaties. Voor de
kampeerplaatsen kan hiervan, in overleg, worden afgeweken.
• Op de dag van vertrek is het de bedoeling dat je eerst uitcheckt en daarna pas de auto ophaalt. Het ophalen van de
auto is mogelijk vanaf 8.30 uur.
• Bij het inchecken ontvang je een informatieboekje met meer informatie over de camping.
Hoe is de toegang tot het kampeerterrein geregeld?
• De camping is autovrij. Campers zijn welkom, maar daarvoor geldt dat de campers alleen incidenteel over het terrein
kunnen rijden.
• Op de aankomst- en op de vertrekdag mogen auto’s naar de kampeerplaats om in- of uit te laden. Direct daarna
worden zij geparkeerd schuin op het gras aan de oprijlaan van de camping.
• Voor het tussentijds vervoer van boodschappen en dergelijke kan er gebruik gemaakt worden van handkarren. Deze
karren staan op de parkeerplaats.
Hoe gaat u om met de kampeerplaats?
• Per kampeerplaats is één kampeermiddel toegestaan met voortent of luifel. Er mag, direct naast het hoofdkampeermiddel, een bijzettentje van maximaal 5m2 groot en 1,40 m hoog geplaatst worden. Partytenten, shelters
en windschermen zijn niet toegestaan. Tv-schotels dienen zoveel mogelijk uit het zicht en op de eigen kampeerplek
geplaatst te worden.
• Wij hebben een grote voorkeur dat als grondzeil een open geweven gronddoek gebruikt wordt. Zo blijft het gras
veel beter intact.
• Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de elektrische- en gasinstallaties van de kampeermiddelen voldoen aan de
veiligheidseisen. Verplicht zijn een drie-aderige kabel en de Eurostekker (CEE-norm).
• Op de Eelerberg (met uitzondering van het tentenveld) is 6 ampère elektra, max. 1380 watt, op Het Rhanerveld en
het tentenveld van de Eelerberg is 4 ampère, max. 920 watt.
• Vuil water kan bij de stortplaats voor het chemisch toilet weggegooid worden en op een aantal kampeerplekken
door middel van een slang via het afvoerputje
• Caravans en campers mogen maximaal 8 meter lang zijn en een enkele as hebben.

Wat te doen bij bezoek?
• Overdag, met uitzondering van Hemelvaart en Pinksteren, is het mogelijk om bezoekers te ontvangen. Uiteraard in
gepaste hoeveelheden en voor beperkte tijdsduur. Je meldt bezoek van te voren bij de receptie of als daar niemand is,
bij de boerderij. Het bezoek stelt zichzelf bij aankomst ook even voor bij de receptie of als daar niemand is bij de
boerderij en vult de gastenlijst in.
• Bezoekers kunnen geen gebruik maken van het zwembad. Wel kunnen zij gebruik maken van de andere faciliteiten
zoals; de speeltuin, het speelbos en Boerderij ‘Onder de Eik’. Tijdens de zomervakantie dienen bezoekers te parkeren
buiten de camping in de berm langs de sloot, zodat er op de parkeerstrook van de camping voldoende
parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor onze gasten.
• Bezoekers die de nacht op de camping gaan doorbrengen worden als kampeerders aangemerkt en moeten zich op
die manier dan ook aanmelden.
We houden rekening met elkaar
• Tussen 21.00 uur en 23.00 uur is het rustig op de camping. Van 23.00 uur tot 8.00 uur geldt de nachtrustperiode en is
het stil.
• We houden met roken rekening met elkaar. In de accommodaties, de sanitairgebouwen, de speeltuin en rondom het
zwembad wordt niet gerookt.
Hoe werkt bij ons het gebruik van de sanitaire voorzieningen?
• De wasmachine en de droger werken door middel van een muntjessysteem. De muntjes kun je bij de receptie en in de
boerderij kopen.
• Om verstopping van de toiletten te voorkomen is het belangrijk dat luiers en maandverband alleen in de daarvoor
bestemde afvalbakken worden gedaan.
• Speciaal voor het legen van de toiletemmer, de vuilwatertank en het chemisch toilet is de stortplaats voor het
chemisch toilet gemaakt. Deze zit aan de buitenzijden van beide sanitairgebouwen.
• Er is een ‘muntloze’ douche, maar wel met een tijdslimiet van 5 keer 1 minuut. Activeren doe je door de knop aan te
raken. Dit geldt ook voor een aantal afwasplekken.
• We verwachten dat jonge kinderen begeleid worden door een volwassene.
Belangrijk om te weten voor het gebruik van zwembad, speelbos en speeltuin.
• Er is geen toezicht bij het zwembad, in de speeltuin en in het speelbos. Hier geldt een eigen risico en van ouders en
verzorgers wordt gevraagd zelf een oogje in het zeil te houden.
• Kinderen tot en met 6 jaar en/of zonder zwemdiploma mogen niet zonder begeleiding van een volwassene binnen
het hek van het zwembad zijn.
• Vanwege de ondiepte van het zwembad (maximaal 1.40 m) mag je alleen springen in het bad.
• In het zwembad mogen alleen kleine opblaasbare attributen.
• Bij goed weer is het zwembad geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Huisdieren
• Op twee kampeervelden is één hond per kampeerplaats toegestaan. Ook zijn er enkele plekken beschikbaar waar
met twee honden gekampeerd kan worden. Informeer vooraf even naar de beschikbaarheid en mogelijkheden. De
accommodaties zijn huisdiervrij.
• Honden moeten altijd aangelijnd zijn, hekjes rondom het kampeermiddel zijn niet toegestaan. Ze kunnen op de
camping alleen worden uitgelaten op de daarvoor bestemde hondenuitlaatroute, die zich in het bos van de
camping bevindt. De strook met parkeerplaatsen aan de oprijlaan behoort nog tot de camping en is dus niet
bestemd voor het uitlaten van honden. De Sallandse heuvelrug grenst aan de camping waar je ook de hond kunt
uitlaten.
• Hondenpoep moet worden verwijderd met behulp van zelf meegebrachte zakjes (ook te koop bij de receptie). Bij
het begin van de hondenuitlaatroute staat de prullenbak waar dit afval in gedaan kan worden.
• Honden zijn niet toegestaan in het zwembad, het speelbos, Boerderij ‘Onder de Eik’ en de sanitairgebouwen.
Hoe is de aansprakelijkheid op het kampeerterrein geregeld?
• De campingeigenaren zijn niet aansprakelijk voor financiële gevolgen van ongevallen, brand, vermissing, diefstal,
letsel aan lichaam of schade aan eigendommen, veroorzaakt op het terrein door mens, dier of natuurgeweld.
• We zullen erop toezien dat veiligheid en het gevoel van veiligheid zo goed mogelijk geborgd worden en wij
rekenen erop dat we elkaar tijdig informeren over de dingen die daarom vragen.

