
 
 

Algemene voorwaarden                                                       Reglement Camping en Vakantiewoningen Lagewald 2022  

Algemeen  

-Paul Ebbers en Anke Janssen, hierna te noemen “de beheerder(s)”, zijn de eigenaren van Camping en Vakantiewoningen 

Lagewald. Dit reglement is van toepassing op alle huurders en verblijvende, hierna te noemen “de gebruikers”,  

van Camping en Vakantiewoningen Lagewald.  

-Camping en Vakantiewoningen Lagewald is geopend van 1 april tot 1 november. 

-Met het gebruik wordt het navolgende reglement ten aanzien van alle onderstaande punten erkend.  

-Gebruikers dienen instructies van beheerders en hun personeel op te volgen.  

-Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.  

-Kampeerplaatsen en vakantiewoningen dienen alleen gebruikt te worden voor recreatieve doeleinden,  

gebruik met als doel (tijdelijk) wonen is niet toegestaan. 

-Alle voorzieningen, gebouwen en aanplantingen dienen zorgvuldig te worden behandeld.  

Veroorzaakte schade dient direct aan de beheerder te worden gemeld en wordt in rekening gebracht bij de gebruiker. 

-De beheerder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, het verlies van, of schade aan goederen welke aan de 

gebruikers toebehoren.  

-De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.  

-Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering van de camping/ vakantiewoningen worden bestraft, 

verder behoudt de beheerder zich juridische stappen voor. Een restitutie van de betaalde kosten vindt niet plaats. 

Aankomst en vertrek 

-Om het campingveld en de vakantiewoningen te betreden en zich te installeren op de kampeerplaats of in de woning, 

dient de gebruiker toestemming te hebben van de beheerder, hiervoor meldt de gebruiker zich bij aankomst bij de 

beheerder.   

-Op de dag van aankomst kunnen gebruikers van de camping tussen 13.00 en 17.00 uur aankomen, gebruikers van de 

Vakantiewoningen tussen 15.00 en 18.00 uur.   

-Op de dag van vertrek dient de kampeerplek van de gebruiker voor 11.00 uur vrij te zijn. Gebruikers van een 

vakantiewoning leveren ook voor 11.00 uur de sleutel in bij de beheerder. Een later vertrek is alleen mogelijk in overleg 

met de beheerder, bij beschikbaarheid en tegen betaling, zie tarieven.  

Betaling 

- Gebruikers van de camping voldoen bij aankomst de huursom contant. Pinbetaling is niet mogelijk.  

Als de gebruiker digitaal wil betalen, dient hij het bedrag van reservering 1 dag voor aankomst via een 

bankoverschrijving te voldoen, met vermelding van het reserveringsnummer.  

Voor de gebruikers van de vakantiewoningen geldt een aanbetaling via bankoverschrijving, zij volgen hiervoor de 

instructies uit de reserveringsbevestiging. Het restantbedrag wordt ook contant bij aankomst of een dag voor aankomst via 

overschrijving, met vermelding van het reserveringsnummer, betaald.  

-Bij vroegtijdig vertrek, vindt geen restitutie plaats. De gebruiker is de volledige prijs van de reservering voor de gehele 

afgesproken periode verschuldigd aan de beheerder. 

-Gebruikers van de vakantiewoning(en) betalen direct bij aankomst €50 borg contant per vakantiewoning. Bij vertrek 

wordt deze borg door de beheerder teruggegeven aan de gebruiker, mits er geen schade of gebreken zijn en de woning 

opgeruimd en veegschoon is achtergelaten.  

Bezoekers 

-Als gebruikers bezoek willen ontvangen op locatie van de beheerder, dienen zij hiervoor vooraf toestemming te vragen 

aan de beheerder en de kosten hiervoor te voldoen. 

-Bezoekers dienen te allen tijden de bepalingen van dit reglement op te volgen.  

-Bezoekers betalen het bezoekerstarief, zie tarieven. Het verschuldigde bedrag wordt bij vertrek door de kampeerder 

betaald.  

Electra  

-Elke kampeerplaats heeft een stroomaansluiting van 6 ampère. De gebruiker dient hier rekening mee te houden en hier 

bewust mee om te gaan bij het gebruik van elektrische apparaten. 

-Het opladen van elektrische auto’s is alleen toegestaan in overleg met de beheerder.  

Gebouwen 

-Gebruikers dienen de gebouwen en inventaris netjes achter te laten na gebruik, zodat het ook voor de volgende gebruiker 

prettig is het gebouw te betreden en gebruik te maken van de voorzieningen. Roken is in alle gebouwen verboden. 

-De sanitaire ruimte wordt meermaals per dag schoongehouden door de beheerder, alle gebruikers dienen deze ruimte ook 

schoon achter te laten na gebruik.  

 



 
 

 

-De fietsenstalling is bestemd voor het plaatsen en ophalen van fietsen van gebruikers, elke ander gebruik van deze ruimte 

is verboden. Er is elektra aanwezig voor het opladen van elektrische fietsen. Gebruikers dienen de stopcontacten enkel te 

gebruiken wanneer dit nodig is en accu’s of fietsen niet onnodig hieraan gekoppeld te houden. 

Gedragsnormen 

-Camping Lagewald richt zich op volwassenen, rustzoekers en natuurliefhebbers. Voor mens, dier en natuur dienen alle 

gebruikers om die reden tussen 23.00 en 08.00 uur stilte in acht te nemen.  

-Muziek, tv, internet en het ontvangen van bezoek door de gebruikers mogen geen hinder zijn voor anderen. 

-Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de kampeerplaatsen, de 

vakantiewoningen, installaties, sanitaire voorzieningen of de paardenweiden.  

Huisdieren  

-Huisdieren zijn toegestaan op de camping, maximaal 2 per boeking. Huisdieren zijn niet toegestaan in de 

vakantiewoningen of andere gebouwen van de beheerder. 

-Honden en andere dieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op het campingveld. Uitlaten kan via de paden tussen de 

landerijen of in de straat. Gebruikers dienen zich bewust te zijn van de elektrische omheining van de weiden en landerijen 

en er voor te zorgen dat hun huisdier hier niet mee in aanraking komt. 

-Bij het uitlaten dient de gebruiker de ontlasting van zijn huisdier zorgvuldig op te ruimen.  

-Huisdieren mogen niet in de omringende weilanden, landerijen of akkers loslopen of worden uitgelaten. 

Huisvuil 

-Het terrein van de beheerder dient schoon en netjes te worden gehouden en ook netjes te worden achtergelaten.  

-Alleen in de huishouding normale hoeveelheden afval mag door gebruikers via de gereedstaande containers worden 

verwijderd. Hierbij dient de gebruiker het afval te sorteren volgens instructies op de containers.  

-Groot afval en/of afval van materiaal dat niet in de containers thuis hoort, dient de gebruiker zelf af te voeren. 

Kampeerplaats en Vakantiewoning 

-De gebruiker dient zijn kampeermiddel(en) en toebehoren op de door de beheerder aangegeven plaats en volgens 

aanwijzing van de beheerder te installeren.  

-Onderverhuur van kampeermiddel(en) en/ of vakantiewoning(en) is niet toegestaan. 

-In de voortent en/ of onder een luifel mag de gebruiker alleen gras doorlatend doek gebruiken, geen dicht zeil.  

-Het is verboden om was of waslijnen aan bomen/struiken te hangen.  

-Gebruikers mogen geen wijzigingen aanbrengen aan het terrein, aanplanting en grasveld van de beheerder.  

-De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel intern als extern, aan alle 

milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de beheerder in het kader van milieumaatregelen voor 

zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.  

-Het grasveld wordt door de beheerder kort gehouden. Het gras rondom het object van de gebruiker en scheerlijnen e.d. 

dient de gebruiker zelf bij te houden.  

-De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men haar aantrof bij aankomst. Vakantiewoningen dienen opgeruimd 

en veegschoon te worden achtergelaten. Het beddengoed haalt de gebruiker af en plaatst dit op de vloer in de keuken. 

Afval, overgebleven levensmiddelen en bagage dienen door de gebruiker te worden opgeruimd/ afgevoerd en/of 

meegenomen. 

-De gebruiker dient eventuele schade aan de vakantiewoning of het inventaris direct te melden bij de beheerder. 

Eventuele reparatie- of aanschafkosten worden verhaald op de gebruiker en/of ingehouden van de borg. 

Paardenpensionstalling 

-Het pad achter langs het campingveld moet vrij blijven voor het uitrijden van ruiters met hun paard. Gebruikers mogen 

hier geen kampeerattributen en/of tuinmeubelen plaatsen. 

-De beheerder verwacht van de gebruiker geen harde geluiden en onverwachte bewegingen in nabijheid van de paarden 

(klapperen met deuren, zwaaien met doeken, wapperen met zeil, enz). Dit geldt ook voor de gebruikers van de 

vakantiewoningen, omdat deze woningen dichtbij de rijbak gesitueerd zijn.  

-Paarden en andere huisdieren van beheerders of paarden van klanten van de paardenpensionstalling  

mogen niet gevoerd worden door gebruikers van de Camping en Vakantiewoningen. 

 

Reservering en annulering 

-De gebruiker kan via het reserveringssysteem, telefonisch of via mail een campingplaats of vakantiewoning reserveren. 

De reservering wordt, indien akkoord bevonden door de beheerder, bevestigd via een bevestigingsmail naar de gebruiker. 

Als de gebruiker geen bevestigingsmail heeft ontvangen, neemt hij contact op met de beheerder. 

-De beheerder behoudt zich het recht voor de reservering van de gebruiker te annuleren in geval van onvoorziene 

omstandigheden, overmacht (natuurramp, wateroverlast, brandschade, enz.) of bij vermoedens van gebruik in strijd met 

dit reglement. 



 
 

-De gebruiker heeft het recht, bij onvoorziene omstandigheden, zijn reservering tot 24u voor de eerste dag van de 

reserveringsovereenkomst kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze periode, is de gebruiker verplicht het gehele 

reserveringsbedrag te betalen aan de beheerder. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor een passende 

annuleringsverzekering. 

-Gebruikers kunnen vooraf, via het reserveringssysteem van de beheerder, een voorkeurslocatie van verblijf opgeven 

(campingplaats of vakantiewoning). De gebruiker betaalt een extra bedrag voor deze voorkeur. De plaats of woning wordt 

door de beheerder voor de gebruiker vrijgehouden. Gebruikers kunnen echter geen rechten ontlenen aan deze voorkeur, 

de beheerder behoudt zich het recht de gebruiker toch een andere plek toe te wijzen.  

-Het is voor gebruikers niet verplicht vooraf een voorkeursplaats te reserveren. Zij kunnen deze keus ook laten aan het 

reserveringssysteem om willekeurig een plaats te kiezen of aan de beheerder om de plaats te bepalen.  

Bij voldoende beschikbaarheid en met toestemming van de beheerder kan de gebruiker bij aankomst nog zelf een plaats 

kiezen. 

Veiligheid  

-Barbecueën is alleen met passende apparatuur toegestaan. Hierbij moet gegarandeerd worden dat noch het gazon noch de 

bestrating wordt beschadigd. Asresten moeten volledig gedoofd zijn voordat deze via het resterende afval worden 

verwijderd. Eventuele rookontwikkeling mag geen hinder veroorzaken voor de andere gebruikers.  

-Open vuur is verboden. Ook het gebruik van een vuurkorf of vuurschaal is niet toegestaan.  

-Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. Waarschuwt u direct de beheerder in geval van brand.  

-Meld de aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk bij de beheerder.  

-In de sanitaire ruimte en de recreatieruimte zijn EHBO-koffers aanwezig. Indien nodig kunnen gebruikers of bezoekers 

hier gebruik van maken. 

-Alleen tijdens een rondleiding door de beheerder en met toestemming van de beheerder mogen gebruikers zich bevinden 

op het erf en/of in de bedrijfsgebouwen van de paardenpensionstalling.  

Verblijf 

-De beheerder gaat uit van het verblijf dat gereserveerd is. De beheerder verwacht een aanwezigheid van de gebruiker 

tijdens de gereserveerde periode.  

-De beheerder gaat er vanuit dat de gebruiker tijdens het gereserveerde verblijf ook daadwerkelijk in persoon verblijft. In 

overleg met de beheerder, kan de gebruiker maximaal 5 nachten aaneensluitend afwezig zijn tijdens de 

reserveringsperiode. Bij afwezigheid van de gebruiker tijdens de reserveringsperiode, vindt geen restitutie plaats. De 

gebruiker betaalt voor de kosten van de gehele reservering. 

-Gebruikers kunnen maximaal 2 maanden verblijven op Camping Lagewald.  

Voertuigen, parkeren en rijden op het terrein  

-Op het gehele terrein van de beheerder gelden de regels van de wegenverkeerswet.  

-Het campingveld van de beheerder is autovrij. Dit betekent dat de gebruiker enkel bij aankomst en vertrek per auto het 

veld mag betreden. Voor de vakantiewoningen geldt ook dat de gebruiker alleen bij het uit- en inladen van bagage de auto 

tijdelijk bij de vakantiewoning mag parkeren op de aankomst- en vertrekdag.  

-Auto’s van gebruikers van de camping worden geparkeerd op de extra parkeerplaats (voorbij de standaard 

parkeerplaatsen, aangegeven met ‘P Camping’). Auto’s van gebruikers van de vakantiewoningen en bezoekers worden 

geparkeerd op de standaard parkeerplaats, direct grenzend aan de oprit van het terrein. 

-Op het gehele terrein van de beheerder geldt een maximale snelheid van 15KM per uur.  

-Het wassen van voertuigen evenals het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties is op het gehele terrein van de 

beheerder niet toegestaan. 

-Voertuigen en objecten (caravans, vouwwagens, tenten …) die zonder toestemming van de beheerder geparkeerd of 

geplaatst zijn, kunnen door de beheerder voor rekening en risico van de houder weggesleept worden.  

WIFI 

-Op het campingveld, in de vakantiewoningen en andere gebouwen kunnen gebruikers kosteloos gebruik maken van wifi 

van de beheerder. Deze verbinding is bestemd voor mailgebruik, social media en het opzoeken van toeristische informatie 

e.d. Het streamen, uploaden of downloaden van grote bestanden via de WIFI van de beheerder is niet toegestaan. Hiermee 

vertraagt de gebruiker de internetsnelheid van andere gebruikers. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de 

internetsnelheid, de beheerder kan hiervoor geen garanties geven, i.v.m. de ligging van het terrein in het buitengebied.   


