
Algemene huisregels gehanteerd door:                      

Camping de Meysberg V.O.F. 

Sluisstraat 2a, 4861 RD Chaam 
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Gedragsregels 

Camping de Meysberg is aangesloten bij de branchevereniging RECRON. De hierbij behorende 

voorwaarden worden gehanteerd. Aanvulling op deze voorwaarden zijn de algemene huisregels en 

dienen samen met de Recron-voorwaarden, te allen tijde te worden nageleefd door recreant, zijn 

gezinsleden, logees en/of bezoekers. 

DEZE HUISREGELS ZIJN EN LUIDEN: 

1.De recreant zal de jaarplaats uitsluitend gebruiken voor zichzelf en zijn gezinsleden. Onder 

gezinsleden wordt verstaan: ongehuwde en niet samenwonende kinderen. Verblijf van personen 

beneden 18 jaar is alleen toegestaan onder toezicht van volwassenen. Het is niet toegestaan meer 

dan 1 caravan op de jaarplaats te plaatsen. 

2.Het is de recreant niet toegestaan aan de jaarplaats een andere bestemming te geven. 

Bezoekers en logees moeten zich melden bij aankomst en het geldende tarief betalen. Onder 

bezoekers en logees wordt verstaan: alle personen die niet bij het gezin horen, dus ook getrouwde 

en samenwonende kinderen, ouders etc. 

3.Onderverhuur is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Voor toestemming dient 

men contact op te nemen met de directie. De geldende tarieven hiervoor dienen te worden betaald 

op de receptie. De huurder van de plaats blijft verantwoordelijk. Schade aangericht door de 

recreant, zijn/haar kinderen of gasten, in welke vorm dan ook, zal worden verhaald op de recreant. 

4.Alleen de recreant mag met zijn/haar auto de slagboom passeren indien deze een sleutel bezit. 

Men dient de slagboom sleutel altijd te gebruiken, ook wanneer de boom open staat! Er mag niet 

met 2 auto’s tegelijk in of uit de camping gereden worden. De slagboom sluit na ieder passage, dus 

men dient zijn/haar beurt af te wachten. Tweede auto, bezoekers, monteurs, bestellers etc. 

kunnen tegen betaling de slagboom passeren. LET OP! Bij betaling wordt tegelijk een uitrijmunt 

gegeven, waarmee men de camping weer kan verlaten. Tussen 00.00 en 07.00 uur zit er een 

nachtslot op de ingaande slagboom voor de sleutels, en kan men alleen betalend het terrein op. Het 

is niet toegestaan auto’s, langer dan 15 minuten, te plaatsen op de 4 parkeerplaatsen, voor de 

slagboom! De slagbomen worden door de directie alleen geopend voor noodgevallen en hulpdiensten! 

5.Het plaatsen, verplaatsen en/of verwijderen van de caravans mag alleen geschieden door de 

directie van de Meysberg, behoudens tourcaravans. 

6.Het is niet toegestaan op de camping artikelen te koop aan te bieden, af te leveren of te 

bezorgen zonder toestemming van de directie. Het verkopen van loten en verspreiden van drukwerk 

etc. is zonder overleg met de directie verboden. Voor verkoop van de caravan, zie punt 8 en 17 

7.Bij het einde van de huur, door het verstrijken van de huurovereenkomst of door tussentijdse 

ontbinding heeft de recreant geen enkele aanspraak of invloed op een eventuele nieuwe 

huurovereenkomst tussen de Meysberg en een opvolgende recreant, dan uitsluitend bedoeld in de 

overeenkomst. Bij tussentijdse beëindiging door verkoop, vervalt de huurovereenkomst en kan de 

opvolgende eigenaar hieraan geen rechten ontlenen. 

8.Openbare verkoop van de caravan is niet toegestaan, zonder schriftelijke toezegging van de 

directie van de Meysberg. Bij verkoop van de caravan dienen de verkoopsvoorwaarden op de 

receptie te worden opgevraagd. Het voornemen van de verkoop van de caravan dient minimaal een 

maand voor de uiteindelijke verkoop bij de directie schriftelijk bekend te zijn gemaakt. Bij 



ontbinding van de huurovereenkomst dient de gehuurde plaats teruggebracht te worden in zijn 

oorspronkelijke staat. Opzegging van de huurovereenkomst dient minimaal drie maanden voor 

vertrekdatum (en het nieuwe jaar) schriftelijk bekend gemaakt te worden bij de directie van de 

Meysberg. 

9.Het bouwen van schuurtjes, terrassen, etc. is niet toegestaan, doch alleen met toestemming van 

de directie. In de maanden juli en augustus mag er niet ge- of verbouwd worden in verband met 

overlast voor de medekampeerders. Het grof en chemisch afval dient door de huurder te worden 

afgevoerd. De afscheidingen tussen de kavels mogen alleen bestaan uit een groenafscheiding ( bijv. 

een gaashekwerk begroeid met Klimop en/of bloeiende klimplanten). Deze tussenafscheiding mag 

maximaal 1.60 meter hoog zijn. De afscheiding aan de voorkant mag maximaal 90 cm hoog zijn. 

10.Op de camping moeten honden en katten worden aangelijnd. Op het speelplein, toiletgebouw, in 

de binnenspeeltuin en bij het zwembad zijn huisdieren verboden, vanwege de hygiëne. De dieren 

moeten buiten de camping worden uitgelaten, en niet op de parkeerplaatsen of tussen de 

beplanting. Kinderen dienen in het bijzijn van een volwassenen de huisdieren uit te laten. Elke 

huisdierbezitter is verplicht een plastic zak of iets bij te hebben om eventuele ongelukjes op de 

camping direct op te ruimen. Het is verboden uw huisdier zijn behoefte laten doen voor het perceel 

van omwonende, met name Sluisstraat 2, 2a en Sluisstraat 1. Huisdieren van bezoekers mogen niet 

op de camping. Indien een huisdier van een recreant herhaaldelijk overlast veroorzaakt, kan dit 

leiden tot uitzetting van de camping. 

11.De eigen plaats en/of tuin en stacaravan moeten tijdig door de recreant onderhouden worden, 

het gras dient regelmatig gemaaid te worden en het onkruid gewied. In het voorjaar dient men de 

jaarplaats en caravan op orde en netjes te hebben voor 1 mei. Als de plaats niet tijdig en met 

regelmaat wordt onderhouden door de recreant, worden deze werkzaamheden door de Meysberg 

uitgevoerd en worden de kosten die hiervoor gemaakt worden doorberekend aan de recreant. 

Tuinafval, chemisch en grof afval mag niet in de container gedeponeerd worden en dient door de 

recreant zelf te worden afgevoerd. De containers zijn uitsluitend voor huisafval. 

12.De recreant is verplicht het afval gescheiden in te leveren in de daarvoor bestemde containers. 

Chemisch afval en grof afval dienen door de huurder zelf te worden afgevoerd en mag pertinent 

niet in de containers gegooid worden! 

13.Vet, etensresten, vochtig toiletpapier, maandverband etc.etc. mogen niet in het toilet of 

aanrecht gegooid te worden. Het afval dient in dichte en plastic zakken in de daarvoor bestemde 

containers gedeponeerd te worden. De toiletten, douches en wasgelegenheden evenals de 

wasserette moeten schoon achter gelaten worden. Toiletgebouw en wasserette zijn geen 

speelplaats of ontmoetingsplaats en kinderen dienen zich hier ook niet op te houden of te spelen. 

14. Vanaf 2010 is het verplicht uw caravan een veiligheidskeuring te laten ondergaan door een 

erkend bedrijf. Deze keuring moet iedere 3 jaar worden gedaan. Met deze keuring wordt het gas, 

elektra en water gecontroleerd. Bij goedvinden wordt een certificaat afgegeven. Indien de 

recreant geen geldig certificaat kan overleggen worden de nutsvoorzieningen afgesloten. Men is 

verplicht de waterput goed af te dekken (deksel met tegel) en afgedekt te houden. Iedere 

recreant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig af sluiten van het water op de caravan i.v.m. 

winterperiode. Eventuele vorstschade is geheel voor rekening recreant. De recreant kan alleen 

aangesloten worden op elektriciteit, als de caravan is voorzien van een aangesloten 

aardlekschakelaar en deugdelijke bedrading De directie acht het zeer raadzaam een deugdelijk en 

goedgekeurd brandblusapparaat en/of deken in de caravan aanwezig te hebben. De directie kan 

voor eventuele ongelukken niet aansprakelijk gesteld worden. 

15.Alle recreanten en/of bezoekers hiervan die meedoen aan spel, sport of activiteit, 

georganiseerd door en/of voor de gasten van de Meysberg doen dit geheel op eigen risico. Ook het 



gebruik van het zwembad, van speeltuin en binnenspeeltuin etc. is geheel voor eigen risico. 

Ongelukken met als gevolg vernieling van kledij, lichamelijk letsel en/of zelfs dodelijke afloop 

kunnen nooit op de Meysberg verhaald worden. Op de gehele camping is voetballen en/of andere 

balspelen verboden, mits toestemming van de directie. Op het speelplein zijn fietsen, skelters, 

steppen, enz verboden, het speelplein is alleen te voet toegankelijk. Op de receptie en in de horeca 

is een verbandtrommel aanwezig. 

16.De recreant is verplicht een lekbak onder zijn/haar olietank/vat te installeren. Deze bak dient 

de gehele inhoud van het olievat te kunnen opvangen, tevens moet deze afsluitbaar zijn. Wanneer 

olie of ander aard van vervuiling bij de staanplaats wordt geconstateerd bij controle, kan de 

recreant aansprakelijk worden gesteld en zijn de eventuele kosten voor deze. 

17.De recreant is verplicht te melden als deze de caravan wil gaan verkopen, en dient hiervoor de 

geldende voorwaarden op te vragen bij de directie. Caravans ouder dan 15 jaar, worden door de 

directie beoordeeld of deze in aanmerking komen voor doorverkoop met behoud van standplaats, of  

doorverkoop met de daarvoor geldende voorwaarden, of dat deze niet meer mag worden 

doorverkocht (ook hiervoor dienen de mogelijkheden te worden opgevraagd bij de receptie). Het is 

niet toegestaan een bordje ‘te koop’ op de caravan te hangen. Wanneer de recreant een caravan van 

buitenaf op de camping wil plaatsen, mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar. Eventuele foto’s moeten 

kunnen worden overlegd. 

18.Er mag niet worden gesnoeid aan bomen/struiken die niet zijn/haar eigendom zijn. Gaten en 

geulen mogen niet gegraven worden. Het maken van open vuur is verboden. Men dient voorzichtig te 

zijn met vuur en eerbied te hebben voor de natuur. 

19.Radio’s, televisies en dergelijke dienen zo afgesteld te worden, dat er geen overlast 

veroorzaakt wordt voor de medehuurders. Na 22.00 uur dient het rustig te zijn op de camping. 

Herrie, geluidsoverlast en feestjes (alleen in overleg en met toestemming van de directie) zijn 

verboden, behalve als er geen overlast uit voortvloeit naar medehuurders. Iedere recreant is 

verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar kinderen. Ook voor de jeugd geldt dat het om 

22.00 uur op heel de camping rustig dient te zijn. Iedereen niet behorende bij het gezin en/of niet 

aangemeld als loge, dient voor 22.00 uur, de camping te hebben verlaten. Het veroorzaken van 

overlast, hetzij verbaal, door drank, drugs of andere verdovende middelen, kan leiden tot 

ontzegging van de toegang tot de camping. Vernielingen en vandalisme aan/op bezittingen van de 

camping en/of andermans bezittingen, zullen worden verhaald op de dader(s) en kan tevens leiden 

tot het ontzeggen van de toegang tot de camping. Respecteer elkaar in het dagelijks leven, alsmede 

geloof en afkomst. 

20.Alleen in zeer dringende gevallen brengen de directie en/of medewerkers van camping de 

Meysberg telefonische boodschappen over. Bij calamiteiten op de camping is men verplicht dit te 

melden bij de directie. Ook wanneer men een hulpdienst belt moet dit worden gemeld bij de 

directie, zodat deze de hulpdiensten kan opvangen en begeleiden. De directie kunt u telefonisch 

bereiken onder telefoonnummer: 0161491423 

21.Op het terrein van de camping dienen automobilisten zich naar behoren te gedragen, er moet 

stapvoets gereden worden in verband met de veiligheid van overige kampeerders en spelende 

kinderen. U mag alleen door de tussenliggende slagbomen om zware spullen te laden en/of te 

lossen, en mits het weer het toelaat. Vrachtwagens kunnen niet op de camping. 

Het is niet toegestaan met scooters/bromfietsen etc. op het terrein van camping de Meysberg te 

rijden of aanhoudend motoren hiervan te laten draaien. 

22.Het is op de camping niet toegestaan om in caravan/chalet permanent te verblijven c.q. te 

wonen. Het is niet toegestaan om in de periode van 15 november t/m 15 februari, van maandag tot 

en met vrijdag, te overnachten, zonder de toestemming van de directie, met uitzondering van de in 



deze periode vallende officiële schoolvakanties, feestdagen en weekends. Het is niet toegestaan 

het adres van de camping te gebruiken als postadres. 

23. Alle verbouwingen aan chalet/caravan, alsmede aan blokhut en andere toebehoren op het kavel 

is alleen toegestaan na overleg en met schriftelijke bevestiging van de directie. Ook alle 

vervangingen/veranderingen op het kavel is alleen mogelijk na overleg met de directie. 

24. De tarieven voor gas, water en elektra kunnen, elk moment, worden aangepast. Dit vanwege de 

prijsschommelingen in de branche. De factuur GWE dient binnen 3 weken na afgifte te worden 

voldaan. Bij niet tijdige betaling worden de voorzieningen uitgeschakeld. 

25.Het is niet ongebruikelijk dat de regels per jaar veranderen. De bestaande regels of 

aanvullingen hierop zijn altijd te verkrijgen op de receptie of worden verteld via een circulaire of 

het infokanaal. Bij onzekerheden, vragen etc. kunt u terecht bij de directie van camping de 

Meysberg. 

26. Wij respecteren de privacy van de gasten op ons park en dragen er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de 

persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Wij willen u erop wijzen dat er op ons park over het gehele terrein camerabeelden worden gemaakt 

en opgenomen. Deze kunt u zelf meekijken op kanaal 31 van uw digitale tv. 

27.Op ons park worden foto- en video-opnames gemaakt, welke gebruikt kunnen worden voor 

reclamedoeleinden op bijv. website en Facebook. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij foto’s 

met uw herkenbare afbeelding gebruiken, dan kunt u dat aangeven bij de directie. 

Ook versturen wij per email, nieuwsbrieven en wekelijkse updates betreft programma en 

mededelingen. Wanneer u deze email niet wilt ontvangen kunt u dit melden via info@meysberg.nl 

28. Wanneer u een pellet- of houtkachel  gebruikt dient u zich te houden aan het volgende: 

* Uitsluitend goedgekeurde kachels mogen worden geïnstalleerd en de installatie dient te gebeuren 

door erkende installateurs. 

* Kachels, roetfilters en vonkenvangers dienen jaarlijks te worden gekeurd, een rapport hiervan 

dient u jaarlijks te overleggen bij de directie. 

* De schoorsteen dient jaarlijks te worden geveegd, hier dient jaarlijks een rapport van te worden 

overlegt bij de directie. 

* Er mag uitsluitend goed gedroogd hout worden gebruikt. 

Het verbruik van deze kachels wordt verboden als men zich niet aan de gestelde regels houdt! 

 

 
 


