
 

 

 

 

 

HUISREGELS 
Welkom op camping De Houtwal! Om jouw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken, 
hanteren we de onderstaande huisregels. 

 
Aankomst: je bent van harte welkom om je vanaf 15.00 uur te melden in onze receptie. Omdat 
Yvonne alleen op de camping aanwezig is en haar tijd tot 15.00 uur nodig heeft om de camping     
weer netjes te maken voor nieuwe check ins, is eerder inchecken helaas niet mogelijk. De receptie is 
geopend van 15.00 uur tot 18.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden. Kom je vanwege werk of 
een andere reden later aan? Stuur Yvonne dan even een appje of mailtje vooraf. 

 
Vertrek: wij zwaaien je uit om 10.30 of om 11.00 uur. Mocht je deze tijd willen aanpassen, laat het 
ons dan even weten. 

 
Betaling: betalen voor het verblijf doe je vooraf bij de reservering. 

 
Bezoekers: bezoekers zijn welkom van 8.30 uur tot 22.30 uur. Gezien het geringe aantal 
parkeerplekken kan het zijn dat er geen plaats is voor het parkeren van een auto. Maximaal 4 
personen tegelijk, anders graag in overleg. Per bezoeker wordt er €3,- gerekend.  

 
Parkeren: per boeking is er plaats voor één auto, dit in verband met het geringe aantal 
parkeerplekken op onze camping. Auto’s kunnen op het parkeerterrein naast de inrit of bij het 
tweede kampeerveld (graag aansluitend) geparkeerd worden. Tijdens verblijf graag niet meer met 
de auto op het kampeerterrein komen. Bij het derde veld staat de auto bij de caravan/tent 
geparkeerd. Heb je een hele goede reden om met meer dan één auto te komen? Laat het ons dan 
even weten. 

 
Jongeren: jongeren tot 21 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene. 
Jongeren in groepsverband, ongeacht welke leeftijd, kunnen worden geweigerd. 

 
Groepen: groepen zijn welkom in overleg met Yvonne. Wil je met een groep komen? Stuur dan een 
mailtje naar i nfo@dehoutwal.nl. 

 
Internet: wifi is op de gehele camping gratis beschikbaar, het wachtwoord is verkrijgbaar in de 
receptie. 

 
Grondzeil: op onze camping is een grondzeil met een rubberen gaatjes tapijt onder de tent of 
voortent toegestaan. Plastic zeil, dubbele matten of worteldoek zijn niet toegestaan, dit i.v.m. 
behoud van de grasmat. 

 
Luifel/voortent: Wij vinden het gezellig als de camping leeft! Een dubbele voortent is daarom niet 
toegestaan. Wij zien jullie graag in een open voortent of lekker onder de luifel. 
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Chemisch toilet: naast ons toiletgebouw is er de mogelijkheid om een chemisch toilet te legen. Vuil 
water kan je storten op de aangegeven plaats en het afspoelen kan bij de kraan ernaast. Deponeer 
het vuile water niet in de singel/houtwal of sloot. Denk hierbij aan het milieu! 

 
Sanitair gebouw: het sanitair gebouw is voor gezamenlijk gebruik. Na gebruik graag schoon 
achterlaten en indien nodig kinderen of kleinkinderen instructies geven bij het gebruik van de 
toilet, douche en wasbakken. 

 
Campinglounge: de campinglounge is bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik. In de lounge 
bevinden zich een keuken, zitjes, een spelletjeskast en een speelgoedkist. We vragen uitdrukkelijk 
om alles weer op te ruimen na het spelen of het gebruik van de keuken. 

 
Huisdieren: per boeking zijn er maximaal twee honden op de camping toegestaan als ze aangelijnd 
zijn en geen overlast te veroorzaken. Een ren plaatsen is niet toegestaan. Honden graag buiten de 
camping uitlaten en niet nabij onze woning of die van de buren. Komt er per ongeluk toch een hoopje 
op de camping terecht dan vragen we je om dit onmiddellijk op te ruimen. 

 
Afval: er staan containers op ons terrein voor het huisvuil waar glas, papier, plastic en gft 
gescheiden kan worden in de daarvoor bestemde bakken. Grofvuil zoals kapotte tafels, stoelen etc. 
graag mee naar huis nemen en zelf afvoeren. 

 
Geluid: zachtjes geluid en/of muziek maken is toegestaan maar houdt wel rekening met elkaar en 
respecteer elkaars welverdiende vakantiegevoel. 

 
Nachtrust: tussen 23:00 uur en 8:00 uur is het tijd om uit te rusten en vragen we onze gasten 
geluid tot een minimum te beperken. Zo kunnen medekampeerders die hun nachtrust willen 
pakken dit ongestoord doen. 

 
Open vuur: er zijn gezamenlijke plaatsen beschikbaar voor het maken van vuur. Wil je vuur maken 
voor de tent? Wanneer je bij ons een zak hout koopt brengen we er een vuurschaal bij. Het is niet 
toegestaan om hout te sprokkelen in de houtwallen en in het Takkebos. In verband met   
brandgevaar is een open vuur bij droogte niet toegestaan. 

 
Gemeenschappelijke ruimtes: deel de gezamenlijke tafels en stoelen in de gemeenschappelijke 
ruimtes en laat deze op de plek staan. Dit laatste geldt ook voor de zitjes bij de ingerichte tenten. 

 
Hottub: Een lekker drankje doen? Dit is alleen toegestaan in plastic bekers. 
 
Drones: 
Het is op onze camping niet toegestaan om met drones boven de camping te vliegen. Tenzij dit in 
overleg met ons gebeurt. Dit in verband met de privacy van jouw medegasten. 

 
Brandblusser: brandblussers hangen verspreid over het terrein en in de receptie. 

 
EHBO-koffer: de EHBO-koffer hangt in het sanitair gebouw maar hopen we niet nodig te zijn! 



 

 
 
 

Aansprakelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het 
verblijf op het terrein, en ook voor schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein 
aanwezige voorzieningen en faciliteiten. Voor vernielingen, beschadiging, vermissing e.d. van zich op 
onze camping bevindende goederen in eigendom van campinggasten bij ons verblijvend, zijn wij niet 
aansprakelijk. Voor verzekering van kampeermiddel, mens of dier dien je zelf te zorgen. 

 
Alle gasten dienen zich te houden aan onze camping regels. Wij vragen iedereen elkaar te 
respecteren en ouders erop toe te zien dat hun kinderen te allen tijde een onderstuk dragen. 
Overtreding van deze regels kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben zonder dat 
restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. De campingbeheerder behoudt zicht 
het recht personen, kampeermiddelen, voertuigen etc. van het terrein te verwijderen. 

 
 
 

Wij wensen iedereen een fijn verblijf 


