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Aansprakelijkheid 

Camping de Somerense Vennen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of 

beschadiging van uw goederen tijdens of ten gevolge van uw verblijf op het park. 

Tevens kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het onklaar of eventueel buitenwerking 

geraken van technische installaties of het uitvallen of sluiten van voorzieningen/faciliteiten op de 

camping. U kampeert op eigen risico. Het spreekt voor zich dat wanneer u schade veroorzaakt, u 

deze ook dient te vergoeden. 

Houd rekening met uw medekampeerders zodat we er samen een prettig verblijf van kunnen maken. 

Wij adviseren u om zelf een aansprakelijkheids- en/of annuleringsverzekering af te sluiten bij uw 

verzekeringsmaatschappij. 

Als u van de camping verwijderd wordt ontvangt u geen restitutie. 

 

Aankomst/inchecken Kampeerplaats/chalet 

Bij aankomst dient u zich te melden bij de receptie, waar u uw informatie voor uw verblijf ontvangt.  

Kampeerplaats:  

Op de dag van aankomst is uw kampeerplaats beschikbaar vanaf 12.00 uur. 

Chalet: 

Op de dag van aankomst is uw chalet beschikbaar vanaf 15.00 uur. 

Vertrek/uitchecken kampeerplaats/chalet 

Bij vertrek dient u zich opnieuw te melden bij de receptie, waar u uw bescheiden kunt inleveren 

welke u hebt gebruikt tijdens uw verblijf. 

Kampeerplaats: 

Wij verzoeken u vriendelijk om de camping voor 11.00 uur te verlaten, zorg ervoor dat u uw 

kampeerplaats weer netjes opgeruimd achterlaat. 

Chalet: 

Voor het chalet geldt een uitchecktijd van 10.00 uur. Bij het verlaten van het chalet verzoeken wij u 

vriendelijk: 

· Zelf het bedlinnen van de bedden te halen en deze in een sloop te doen. 

· De koelkast dient leeg en schoongemaakt te worden. Daarna kunt u hem uitzetten met de deur 

open. 

· De verwarming op 15 graden zetten. 

· Servies, bestek en overige huishoudelijke artikelen schoon achterlaten. 

· Huisvuil (gescheiden) in de desbetreffende container te deponeren. 

· Chalet veegschoon achterlaten. 

· Inleveren van sepkaarten. 

Activiteiten 

Via de campingapp worden activiteiten kenbaar gemaakt. 

 

Auto of motor op het terrein 

Tijdens uw verblijf op de camping is één auto/motor toegestaan mits deze op uw eigen plaats 

geparkeerd kan worden. Indien dit niet mogelijk is, bent u verplicht uw auto/motor te parkeren op 
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het parkeerterrein. 

Op de gehele campingterrein geldt een maximum snelheid van 5 km/u! Dit is STAPVOETS rijden!  

De slagboom is geopend van 7.00 tot 23.00 uur.  

Scooter-bromfiets, quads e.d. op het terrein 

In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om met een scooter/bromfiets/ quads e.d. op het 

terrein te rijden. Deze dient lopend naar uw kampeerplaats te worden gebracht.  

Bezoek en logees 

Bezoekers en logees moeten vooraf aangemeld worden bij de receptie. Indien de bezoeker blijft 

overnachten dient hiervoor € 7,50 p.p.p.n. vooraf te worden betaald aan de receptie. 

Broodjes 

Broodjes zijn verkrijgbaar op bestelling, tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en 

zomervakantie. Deze kunt u via de app bestellen. 

Bestelling dienen daags voor levering voor 16.00uur te worden doorgegeven en betaald bij de 

receptie. 

Afhalen van bestelling bij de receptie tussen 9.00 en 10.00 uur 

Calamiteiten 

Bij calamiteiten waarbij hulp van Brandweer, Ambulance of Politie dringend nodig is bel 112. 

Informeer daarna direct het personeel van de camping: +31 6-24406196 

Chemisch toilet 

U kunt uw chemisch toilet legen in de daarvoor bestemde voorziening. Deze bevindt zich aan de 

achterzijde van het sanitair gebouw 1, na het legen van uw chemisch toilet dient u goed na te 

spoelen. 

Drinkwater 

Het is niet toegestaan om auto’s, caravans e.d. te wassen. 

 

Drugsgebruik 

Het is verboden om in het bezit te zijn van (soft)drugs. Overtreders worden onmiddellijk van de 

camping verwijderd. 

Foto en video materiaal 

U gaat ermee akkoord dat er foto’s of video’s tijdens uw verblijf kunnen worden gemaakt door onze 

medewerkers en dat deze voor commerciële doeleinden door de camping worden verspreid via de 

website, drukwerk of social media. We zullen zorgvuldig omgaan met het verkregen beeldmateriaal. 

Elektra/CAI 

U kunt uw elektra en televisie aansluiten op onze boomstammetjes. De stroomvoorziening is 

maximaal 16A, houdt daarom rekening met hetgeen u aansluit. Indien u van het CAI netwerk gebruik 

maakt dient u te beschikken over een TV of ontvanger die geschikt is voor ontvangst van digitale 

(DVB-C) signalen, uw TV of ontvanger dient hiervoor Ziggo gecertificeerd te zijn, verder is het van 

belang dat u een goede coax kabel gebruikt om uw TV of ontvanger aan te sluiten op het CAI netwerk 

van het park. I.v.m. grasmaaien vragen wij u om een inkeping m.b.v. een spade te maken om uw 

kabel(s) circa 5cm onder de grond te leggen. 
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Gasflessen 

Bij tenten en caravans mogen alleen propaan of butaan gasflessen met geldige datum worden 

gebruikt. Zij mogen niet worden ingegraven en behoren met een deugdelijke slang en klem (met 

geldige datum), bevestigd te worden.  

Geluid / nachtrust 

Wij verzoeken u vanaf 22.00 uur het geluid voor de omgeving te beperken. Vanaf 23.00 tot 7.00 uur 

geldt de absolute nachtrust. Geluiden van radio en/of tv mogen voor uw mede recreanten niet 

hoorbaar zijn. Denk hierbij ook aan uw stemgeluid. 

Groenstroken en beplanting 

Wij vragen uw medewerking om zuinig te zijn op alles wat groeit en bloeit. Elke donderdag zal er 

onderhoud aan de groenvoorziening worden gepleegd. Hiervoor vragen wij uw begrip. U maait zelf 

rondom uw caravan. Het afvalgras kunt u deponeren in de daarvoor bestemde groencontainer.  

Grondzeil 

Het is niet toegestaan om een folie of zeil onder uw mat in uw tent te plaatsen. Dit om het gras 

zoveel mogelijk te sparen. Worteldoek is toegestaan. 

Huisdieren 

Alleen honden en katten (max. 2 per plaats) zijn welkom op onze camping, mits u ze te allen tijde 

aangelijnd houdt en buiten het terrein uitlaat. Het is verplicht poepzakjes bij u te dragen en deze te 

gebruiken en te deponeren in de daarvoor bestemde bak bij ingang van de camping.  

Veroorzaakt u schade door het plaatsen van een hekwerkje voor uw huisdier, dan zijn de gemaakte 

kosten voor uw rekening. 

In onze chalets zijn geen huisdieren toegestaan. 

Huisvuil 

Het normale huisvuil kunt u in de groene perscontainer op de parkeerplaats deponeren m.b.v. uw 

sepkaart. Glas kunt u deponeren in de glasbak, plastic, metaal en drankkarton kunt u deponeren in 

de P.M.D. container welke in de nabijheid van de parkeerplaats is opgesteld. 

Tegoed van sepkaarten worden niet geretourneerd. 

Kindersanitair ( 0 > 7 jaar )  

Indien u met uw kind gebruik wilt maken van het kindersanitair kunt u hiervoor tegen een 

borgbetaling van € 5,00 bij de receptie een sleutel krijgen. Uw kind dient te allen tijde onder 

begeleiding van een ouder hier aanwezig te zijn. Wij vragen u om het kindersanitair schoon achter te 

laten en te sluiten als er niemand meer aanwezig is. 

Klachten 

Wij verzoeken u eventuele klachten direct tijdens uw verblijf op het park te melden bij de receptie, 

zodat wij deze zo spoedig mogelijk kunnen oplossen. 

Lozen afvalwatertank camper 

Hiervoor is een speciale voorziening gemaakt voor campers (zie plattegrond).  
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Open vuur/ vuurkorven / (houtskool/gas) BBQ's etc. 

Open vuur is toegestaan mits het geen overlast geeft aan de buren. Om 22.45 uur dient het open 

vuur e.d. gedoofd te zijn. Bij aanhoudend droog weer behouden de medewerkers van de camping  

zich het recht voor om deze regeling aan te passen vanwege ieders veiligheid. Hierin wordt vaak het 

advies dat terug te vinden is op de website "www.natuurbrandrisico.nl" gevolgd.  

 

Receptie 

Voor informatie en advies kunt u terecht bij de receptie. De openingstijden van de receptie vindt u in 

de app. 

Restaurant “In de Vennen” 

U kunt bij ons terecht voor een lekker kopje koffie met gebak, lunch, diner of voor een drankje. Meer 

informatie vindt u in de app.  

Rookverbod 

In alle openbare gebouwen geldt een rookverbod. 

Schuurtje/ opbergkisten/ tuinhekjes 

Mogen enkel na overleg en schriftelijke toestemming van de receptie geplaatst worden. 

Snackbar 

Heeft u geen zin om te koken dan kunt u genieten van vers gebakken friet en diverse snacks met een 

lekker ijsje als toetje.  

Speelplezier 

Voor uren speelplezier kunnen de kinderen terecht in twee binnenspeeltuinen, de buitenspeeltuin bij 

het terras of op het sportveld. Ook staan er verschillende speeltoestellen verspreidt over de camping 

(gebruik is op eigen risico). 

Toiletgebouwen 

De toiletgebouwen dienen er te allen tijde schoon en netjes uit te zien. Mocht dit toch niet het geval 

zijn, verzoeken wij u dit even te melden bij de receptie of in de app. Douchen kan alleen met behulp 

van een sepkaart. Deze ontvangt u bij aankomst. Er zijn 3 toiletgebouwen op de camping aanwezig. 

Tegoed van sepkaarten worden niet geretourneerd. 

Wij vragen u vriendelijk om er voor te zorgen dat de toiletgebouwen en buitenkranen geen 

speelplekken voor kinderen worden. 

Verjaardagen 

Het is toegestaan om uw verjaardag te vieren, maar zorg ervoor dat u uw medekampeerders geen 

overlast bezorgd. Samen houden we het gezellig 

 

Wasserette 

In de wasserette kunt u gebruik maken van diverse wasmachines en drogers, deze werken aan de 

hand van een was-sepkaart. Deze is verkrijgbaar bij de receptie. De wasprogramma’s kosten incl. 

wasmiddel € 4,00. De kosten voor het drogen van uw was bedraagt € 2,00. 

Tegoed van sepkaarten worden niet geretourneerd. 
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Wifi 

U kunt op uw plaats met 1 apparaat gratis gebruik maken van wifi gedurende uw verblijf. Hiervoor 

ontvangt u van ons een wifi- ticket. Storingen wifi zullen wij binnen 24 uur proberen te verhelpen, 

maar wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden (codes kunnen niet ingewisseld worden 

tegen contanten) Wilt u voor meerdere apparaten gebruik maken van wifi dan gelden de volgende 

ticket prijzen per apparaat: 

Prijzen wifi: 

1 dag (24 uur)   € 3,00 

3 dagen   € 7,50 

7 dagen   € 12,50 

14 dagen   € 22,50 

1 maand   € 45,00 

3 maanden   € 90,00 

6 maanden   € 125,00 

1 jaar    € 150,00 

Zwembad 

Er is een overdekt verwarmd zwembad met peuterbad aanwezig op de camping. Er is geen 

badmeester aanwezig, dus kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder toezicht gebruik 

maken van het zwembad. (betreden op eigen risico).  

De huisregels van het zwembad staan bij de ingang van het zwembad. 

Op uw eigen kampeerplaats is één kinderzwembadje toegestaan. Onder een kinderzwembadje wordt 

verstaan een opblaasbadje waarvan de rand ten hoogste 30 cm is. 

Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten 

toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet 

toegestaan. 

Het plaatsen van een kinderzwembadje op de kampeerplaats die door de recreant is gehuurd is 

toegestaan, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of 

rondom het badje begeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen 

die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt, verantwoordelijk is voor al datgene dat er in het 

zwembadje in zijn/haar bijzijn dan wel afwezigheid gebeurd. 

In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om grotere opzetzwembaden te plaatsen en te 

gebruiken. 

 

 

 

Ondernemer:       Recreant: 

 

Camping de Somerense Vennen 

Beide partijen ondertekenen voor ontvangst en akkoord. 

Datum: 

Plaats: Lierop 


