Verwachtingen Camping Geversduin 2020
Welkom op Geversduin. Wat leuk dat u bij ons bent. Met veel verschillende
mensen bijeen, is het toch wel belangrijk wat regels met elkaar af te spreken. Zo
kunnen we het met elkaar voor iedereen zo prettig mogelijk maken. En kan
iedereen genieten van alles wat Geversduin te bieden heeft.
Mocht u het fijn vinden onze volledige huisregels nog eens door te lezen, dan kan
dat hieronder.
Auto en andere voertuigen
- U ontvangt van ons één slagboomkaart. Deze is persoonlijk en kan niet
doorgegeven worden. U heeft met deze kaart toegang voor één auto.
- Wanneer u een plaats heeft gereserveerd, waar de auto bij kan staan, dan
mag u deze daar uiteraard parkeren. Het terrein is toegankelijk van 07.00 uur
tot 22.00 uur.
- Wanneer u dit niet heeft, of de auto er niet bij past, dan mag deze geparkeerd
worden op de centrale parkeerplaats welke 24 uur per dag toegankelijk is.
- We vragen u, in verband met de veiligheid en vele spelende kinderen,
rekening te houden met de maximumsnelheid van 5 km/u.
- Scooters, bromfietsers en motors zijn niet toegestaan op het terrein, u kunt
deze stallen in de daarvoor bestemde stalling naast de receptie.
- Het opladen van uw elektrische auto is alleen toegestaan bij het
desbetreffende oplaadpunten op de parkeerplaats. Wanneer uw auto
opgeladen is vragen wij u om deze daarna op een reguliere parkeerplaats te
parkeren.
- Mocht u bezoek ontvangen dan kunnen zij gebruik maken van de betaalde
parkeerplaats.
Kampeerplaats en kampeermiddel
- Op de kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.
- Jongeren tot 21 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een
volwassene.
- Honden zijn alleen toegestaan op de Hoepse Beek en het centrumplein.
Andere huisdieren zijn niet toegestaan.
- Wanneer u logees ontvangt moeten deze personen altijd geregistreerd worden
en de bijbehorende kosten betalen.
- Wanneer uw vakantie ten einde is, moet de kampeerplaats schoon achter
gelaten worden. Afval kan in de daarvoor bestemde afvalcontainer
- Op de kampeerplaats mag één hoofdkampeermiddel neergezet worden
(toercaravan, vouwwagen, camper of tent) met daarbij een bijzettentje.
- Het is toegestaan een partytent (maximale afmetingen 3 x 3 meter (l x b)) te
plaatsen op de kampeerplaats, mits deze aan alle zijden open is en de
recreant of een gezinslid aanwezig is.
Hygiëne en sanitair
- Op het terrein staan ondergrondse afvalcontainers. Hier kunt u uw huisvuil, in
dichtgebonden zakken, in deponeren. Tevens hebben we ook afvalbakken voor
papier, glas, plastic en grofvuil. Batterijen kunt u inleveren bij de supermarkt.
- We waarderen het zeer als er begeleiding meegaat met kinderen onder de 7
jaar naar de sanitair gebouwen.
- Toiletemmers mogen alleen geleegd worden op de daarvoor bestemde plekken
in elk sanitair gebouw (chemisch toilet).
- Wees wijs met water. Het aansluiten van tuinslangen op de watertappunten is
niet toegestaan.

- Het is leuk dat er af en toe wilde dieren zoals vossen of konijnen op de
camping langskomen. Om dit ook leuk te houden voor ons én voor de dieren
mogen ze niet gevoerd worden.

Toegang tot de omliggende natuurgebieden
- U heeft gratis toegang tot het Noordhollands Duinreservaat, van zonsopgang
tot zonsondergang. Bij alle ingangen van de duinen kunt u de
toegangsvoorwaarden nalezen. In uw welkomstpakket vindt u de duinkaarten,
neem deze te allen tijde mee wanneer u het duin bezoekt.
Overige kampeerregels
- Open vuur is, uit oogpunt van brandpreventie, verboden. Barbecueën mag
alleen op gas of elektra.
- Om iedereen te kunnen laten genieten van een goede nachtrust verzoeken wij
onze gasten om na 22.00 uur rekening te houden met de buren. Een tentdoek
of een caravan biedt helaas minder privacy dan een geïsoleerd huis. De
televisie en een gezellig samenzijn zijn beter hoorbaar. We vragen dan ook
hier rekening mee te houden en het geluid te minimaliseren. Op deze manier
hopen wij dat iedereen kan genieten van een heerlijke vakantie en uitgerust
weer thuis kan komen.
- Speeltoestellen zoals trampolines en zwembadjes zijn toegestaan binnen de
grenzen van de kampeerplaats. Deze dienen bij afwezigheid weggehaald te
worden.
- Het in het bezit hebben, gebruiken of te verhandelen van drugs is niet
toegestaan.
- Aanbieden van koopwaar mag niet.
Wanneer een medewerker u aanspreekt op uw gedrag, dan zult u deze
aanwijzingen direct moeten opvolgen. Dit geldt ook in geval van het opvolgen
van instructies (ontruiming) van BHV’ers, hulpverleners of medewerkers van
Camping Geversduin.
Op alle overeenkomsten van de Kennemer Duincampings zijn de RECRONvoorwaarden van toepassing. In gevallen waarin het reglement niet voorziet,
beslist de manager.
Fijn dat u de moeite heeft genomen alles door te lezen. Laten we er met z’n allen
een onvergetelijke tijd van maken.
Geniet!
Team Geversduin

