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Kampeerreglement Camping de Cauberg 
 
Hoofdregel: 
Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgd. Respecteer elkaars mening en overtuiging en houdt u zich 
aan de aanwijzigen van de beheerders. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid om van de vakantie te 
genieten. 
 
Aankomst en vertrek: 
Iedereen dient zich bij aankomst en vertrek te melden bij de receptie. Neem kennis van de geldende prijslijst. 
U dient uw kampeermiddel en auto zodanig te plaatsen dat de overige gasten hiervan geen overlast of hinder 
ondervinden. Bij vertrek dient u uw standplaats opgeruimd, netjes en schoon achter te laten. 
 
Betaling: 
Bij reservering van een kampeerplaats ontvangt u een bevestiging met betaalschema. 
Twee weken na reserveringsdata betaalt u 50% van het totaalbedrag. 
Twee weken voor aankomst betaalt u de overige 50% van het totaalbedrag. 
 
Slagboom: 
Voor het bedienen van de slagboom heeft u een slagboompas nodig. Tegen betaling van € 50,00 waarborgsom 
ontvangt u bij de receptie een pas. Per standplaats is één pas beschikbaar. Bij vertrek levert u de pas in en wordt 
de waarborgsom terugbetaald. 
 
Verkeer: 
De maximale snelheid op de gehele camping is 5 kilometer per uur. Spelende kinderen en voetgangers hebben te 
allen tijde voorrang. Waar mogelijk zijn de normale verkeersregels van de “wegenverkeerswet” van toepassing.  
 
Huisdieren: 
Honden worden op het terrein alleen kort aangelijnd toegelaten. De honden mogen niet alleen (onbewaakt) 
achterblijven bij uw camper, caravan of tent.  Uitlaten dient buiten het terrein te gebeuren. Doet u dit a.u.b. zo dat 
onze buren en voorbijgangers hiervan geen hinder en overlast ondervinden. Gelieve de uitwerpselen te 
verwijderen. In het Restaurant zijn geen honden toegestaan. 
 
Bezoekers en logés: 
Bezoekers zijn van harte welkom. Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen. Alle 
bezoekers dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie en het verschuldigde bezoekerstarief te voldoen. 
Uw bezoek mag tot 22.00 uur op het terrein blijven. Auto’s van bezoekers worden niet op het terrein toegelaten. 
Logés dienen zich bij de receptie te melden i.v.m. het nachtregister en het betalen van overnachtingtarief.  
U, als recreant, bent verantwoordelijk voor uw bezoek of logés voor o.a. gedrag, aanmelding, betaling e.d. De 
beheerders kunnen uw bezoek of logés de toegang tot het terrein weigeren of ontzeggen. 
 
Verhuur kampeermiddel: 
Verhuur van kampeermiddelen aan derden is in principe niet toegestaan. Overleg met de directie. 
 
Nachtrust en geluid:  
Tegen zachte muziek en geluid is geen bezwaar, mits uw medegasten hiervan geen hinder ondervinden. 
De nachtrust op het terrein gaat in om 23.00 uur en duurt tot 7.00 uur. Tijdens deze periode is het niet toegestaan 
om met de auto, motor of bromfiets over het terrein te rijden. Komt u na 23.00 uur terug naar de camping dan 
kunt u uw auto parkeren op de parkeerstrook langs de openbare weg. Het hek is dan gesloten, alleen 
voetgangers kunnen het terrein nog betreden. 
 
Gebouwen: 
Houdt de op het terrein aanwezige gebouwen schoon en beschadig deze niet. Geef bevuilingen en/of 
beschadigingen door bij de receptie of beheerder. 
 
Tijdens de nachtrust (23.00 tot 7.00 uur) zijn de sanitaire ruimtes voor toiletbezoek geopend. De overige 
toegangen zijn gesloten. U kunt tijdens deze uren geen gebruik maken van douches of wasmachine/droger. 
 
Huisvuil: 
Om milieuredenen verzoeken wij u om glas, papier en restafval ( restafval in afgesloten zakken) gescheiden in de 
daarvoor bestemde containers te deponeren. Vuilniszakken zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie. 
 

mailto:info@campingdecauberg.nl
www.campingdecauberg.nl


Camping de Cauberg 
Rijksweg 171 

6325 AD Valkenburg aan de Geul 
Telefoonnummer 043 60 123 44 
ABN AMRO Bank:  47.84.72.579 
K.v.K. te Maastricht nr.14088182 

E-mail   info@campingdecauberg.nl  Website www.campingdecauberg.nl 
 

 
  
 
 
Alcohol en drugs: 
Gebruik en verkoop van zwakalcoholische dranken door of aan jongeren onder 16 jaar is ten strengste verboden. 
Gebruik en verkoop van sterk alcoholische dranken door of aan jongeren onder 18 jaar is ten strengste verboden. 
 
Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van drugs (zowel harddrugs als softdrugs) wordt op het terrein 
NIET toegestaan.  
 
Bij constatering van overtreding (of vermoeden hiervan) zal directe verwijdering van het terrein en ontzegging van 
de toegang tot gevolg hebben. Op bovenstaande regels worden GEEN uitzonderingen gemaakt !! 
 
Brandveiligheid 
Open vuur is niet toegestaan. Wilt u gaan barbecuen gebruik dan een originele barbecue. Barbecuen op de grond 
is niet toegestaan. Houdt rekening met de wind, zodat uw medegasten geen last ondervinden.  
Wees voorzichtig met vuur!!! 
 
Calamiteiten: 
Waarschuw bij calamiteiten direct de beheerder. 
 
Handel drijven: 
Het te koop aanbieden van diensten of goederen in welke vorm dan ook is vanuit uw kampeermiddel,  
standplaats of elders op het terrein niet toegestaan. Bij een constatering hiervan volgt onmiddellijke verwijdering 
van het terrein en ontzegging tot toegang. 
 
Rechten: 
Indien de eigenaar foto’s maakt van gasten of hun eigendommen op het terrein zal hij te allen tijde toestemming 
vragen aan diegene die gefotografeerd wordt. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie in folders etc. 
Aan deze foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Controle: 
De beheerder mag te allen tijde, ook zonder toestemming van de gast, een standplaats of kampeermiddel 
betreden voor werkzaamheden, controle op aanwezigheid van personen of controle op deugdelijkheid van 
kampeermiddel of installaties. 
 
Klachten: 
Meld klachten zo spoedig mogelijk. Wij zullen trachten ze zo snel mogelijk te verhelpen. Mochten we er samen 
niet uit komen dan bestaat de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie. (Zie de 
RECRONvoorwaarden.) De RECRONvoorwaarden zijn naast dit reglement onverminderd van kracht.  
 
Wanneer u onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Wanneer deze waarschuwing er niet 
toe leidt dat u de regels naleeft, behouden wij ons het recht passende maatregelen te nemen en kunnen we de 
huurovereenkomst met u opzeggen. Soms kan het nodig zijn u dan met onmiddellijke ingang de toegang tot ons 
terrein te ontzeggen. Wanneer een van uw gezinsleden of uw bezoekers of huurders de regels niet naleeft of een 
gegeven waarschuwing er niet toe leidt dat het gedrag veranderd, kunnen ook sancties worden genomen tegen u. 
U blijft altijd eindverantwoordelijk voor uw gezinsleden, bezoekers en huurders. 
 
Bij twijfelgevallen waarin het reglement niet beslist, kan de directie per geval een beslissing nemen.  
 
Wij wensen u een prettig verblijf op onze camping toe. 
 
Jan en Marja Klerkx 
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