
 

Belangrijke informatie 

 
 

Beste campinggast, 
hartelijk welkom op onze camping! 
 
Om u een zo aangenaam mogelijk verblijf op onze camping te kunnen bieden, moeten wij u verzoeken 
zich aan de volgende instructies en regels te houden. Hartelijk dank! 
 
 
1. Algemene informatie/aankomst en vertrek  
 

� U kunt zich bij aankomst op het campingterrein aanmelden tijdens de reguliere 
openingstijden van de kiosk. Deze zijn tijdens het seizoen (april t/m november) van 
maandag t/m zondag van 08.00 uur – 12.45 uur en van  15.00 – 20.00 uur. Buiten het 
seizoen is de kiosk gesloten. U kunt zich aanmelden bij de kassa van het zwembad.  

 
� Op de dag dat u vertrekt,  moet u uw standplaats uiterlijk tegen 11:00 uur  vrijgemaakt 

hebben. Gelieve u ons eerst uw factuur te tonen voordat u vertrekt. Verlenging is mogelijk 
tegen meerprijs. Hiervoor kunt u bij ons kioskpersoneel terecht. 

 
� U mag slechts met één camper het campingterrein op rijden en u dient hiervoor in het bezit te 

zijn van een autovignet dat verkrijgbaar is bij de gemeente Rülzheim (Gemeindewerke 
Rülzheim). Het vignet moet goed zichtbaar in uw auto zijn aangebracht. Een sleutel van de 
slagboom is verkrijgbaar tegen betaling van een pand. Als u de sleutel niet meer nodig heeft, 
moet u hem teruggeven en ontvangt u het betaalde pand terug. Bij verlies brengen wij een 
bedrag in rekening van € 51,-. 

 
� In geval van storingen en bij noodgevallen kunt u contact opnemen met onze nooddienst  op 

het telefoonnummer 0177/ 8928424. U bereikt de nooddienst op zaterdag vanaf 07.00 uur tot 
maandag 07.00 uur en door de week van 17.00 uur tot 07.00 uur. Wie de verantwoordelijke 
personen zijn, kunt u lezen op het geafficheerde nooddienstplan. 

 
� Broodjesservice:  U kunt broodjes voor de volgende ochtend bestellen tot uiterlijk 17.00 uur 

op de dag ervoor. De bestelformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar aan de kiosk. 
 
2. Rustverstorend lawaai en motorvoertuigen  
 

� U dient op het campingterrein alles achterwege te laten dat de rust en de behoefte aan 
ontspanning van de overige campinggebruikers kan verstoren, bijv. schreeuwen, joelen en luid 
zingen. U dient uw radio en televisie zodanig te gebruiken dat andere campinggebruikers hier 
geen last van ondervinden (tentvolume). 

 
� Tussen 13.00 uur en 15.00 uur  en van 23.00 uur tot 6.00  uur  dient elke vorm van storend 

lawaai , in het bijzonder luid spreken, muziek maken, het laten lopen van motoren, rondrijden 
met motorvoertuigen  enz. achterwege te worden gelaten . 

 
� Ter voorkoming van lawaai en stofontwikkeling mag er alleen stapvoets met 

motorvoertuigen  op het campingterrein worden gereden.  
 

� Het is verboden  met motorfietsen, bromfietsen en scooters  op het campingterrein rond te 
rijden. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3. Verontreiniging en opruimen van afval  
 

� Het is verboden het campingterrein en de aanplanting ervan te verontreinigen. Laat de 
sanitaire voorzieningen dus achter in de staat waarin u ze zelf ook wenst aan te treffen. Kleine 
kinderen tot 6 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene de sanitaire ruimten en 
de toiletten betreden. 

 
� Het is verboden om van buiten het campingterrein afval naar binnen te brengen en het daar 

achter te laten. De huurders zijn verplicht het afval te scheiden en in de daarvoor bedoelde 
container te deponeren. Het is verboden grof vuil achter te laten! 

 
� De gebruikers van het campingterrein zijn verplicht vóór vertrek de door hen gebruikte plaats 

schoon te maken; vooral papier en ander afval dient verwijderd te worden. 
 

� Het is verboden de grasmat te beschadigen, te graven en bomen, struikgewas of andere 
voorzieningen en aanplantingen van het campingterrein te beschadigen. 

 
� Open vuur  bijv. het aanleggen van een kampvuur is niet toegestaan . Wie brand constateert, 

is verplicht de brand ogenblikkelijk te melden bij de dichtstbijzijnde brandweerpost 
(alarmnummer). U dient zelf te proberen de brand te blussen (zie de wettekst § 323 c StGB). 

 
4. Stroom en water  
 
4.1 Stroom (VDE 0100 deel 721) 

� U mag alleen stroomaansluitingen gebruiken die voldoen aan VDE 0100 deel 721 en 
aangeduid zijn met HO7RNF3G2,5 dragen. Als de elektrische voorzieningen niet aan deze 
eisen voldoen, behouden wij ons het recht voor deze niet in gebruik te nemen c.q. deze tot 
stilstand te brengen.  

 
4.2 Water 

� De vrijstaande drinkwaterplaatsen zijn uitsluitend bedoeld voor de ontname van water en om 
afvalwater weg te gieten. Fecaliën dienen op de daarvoor bedoelde plaatsen in het sanitaire 
gebouw te worden verwijderd. Het is verboden bij de drinkwaterplaatsen etensresten weg te 
spoelen of te deponeren, de was te doen of zich te wassen of te douchen.  

 
� Het is verboden grondwater of oppervlaktewater te ontnemen of water daarin te lozen. 

 
5. Honden  
 

� Honden mogen alleen met toestemming van het toezichthoudende personeel naar het 
campingterrein worden meegenomen. Honden dienen altijd aan de lijn te lopen; honden 
mogen niet vrij op het campingterrein rondlopen. De campinggebruikers dienen hun hond aan 
de tent of aan de caravan vast te binden of er anderszins voor te zorgen dat ze de standplaats 
niet kunnen verlaten. Dit geldt niet voor geleidehonden. 

 
� Door honden veroorzaakte verontreinigingen, in het bijzonder hondenpoep, dient onmiddellijk 

door de eigenaar van de hond te worden verwijderd. 
 
 
Wij wensen u een prettige vakantie op onze camping!  
 
 
Gemeente Rülzheim 
(Gemeindewerke Rülzheim ). 


