Huisregels Veldhuysjes Kameryck
De volgende huisregels zijn van toepassing bij het gebruik van onze groepsaccommodatie Kameryck
Algemeen
Overnachting kan uitsluitend plaats vinden in onze mobiele slaapverblijven (Veldhuysjes).
Tenten, caravans of andere kampeermiddelen zijn niet toegestaan. Aanwijzingen van
vertegenwoordigers/ personeel van Kameryck dienen te aller tijde te worden opgevolgd.
Auto’s
Auto's mogen alleen geparkeerd worden op de daartoe dienende terreinen.
Auto’s mogen het terrein niet betreden zonder vooraf toestemming van de locatiebeheerder.
Honden
Honden worden op de terreinen alleen aangelijnd toegelaten. In de slaapverblijven worden
nadrukkelijk géén huisdieren toegelaten, uitzonderingen voor hulphonden worden uiteraard
gemaakt.
Roken
In de slaapverblijven geldt een rookverbod.
Voedsel en voedselbereiding
De keukenfaciliteiten bevinden zich in de paviljoentent. In de slaapverblijven wordt geen voedsel
bereid (gekookt of anderszins). Door uw groep bereid of meegebracht voedsel (eten en drinken) mag
alleen in de paviljoentent (of in een straal van 20 meter) genuttigd worden. Recreatiepark Kameryck
is niet verantwoordelijk voor de hygiëne van de voedselbereiding.
Activiteiten
De verantwoordelijkheid voor het correct verlopen van de activiteit berust bij uw organisatie.
Afval, schoonmaak
Afval en vuil moeten dagelijks opgeruimd worden en worden gedeponeerd in de daartoe aanwezige
afvalbakken en containers. U dient zelf zorg te dragen voor het schoonhouden van de door u
gebruikte sanitaire ruimte tijdens uw verblijf, tenzij andere gasten van Kameryck gebruik maken van
dit sanitair. Na afloop van het evenement dient het terrein geheel vrij van papier en afval in de staat
waarin dit zich bevond vóór de ingebruikname, te worden opgeleverd.
Kamp,- kookvuren
Stook- en kookvuren mogen alleen gemaakt worden op de daartoe aanwezige vuurplaatsen. Er
mogen geen afvalputjes e.d. gegraven worden. Kampvuren zijn elders niet toegestaan.
Geluidshinder
Er mag op geen enkele wijze onnodige hinder of overlast voor de omgeving of andere gebruikers van
de terreinen worden veroorzaakt. Na 23.00 uur mag er enkel nog geluid op praatniveau
geproduceerd worden.

Vuurwerk
Kameryck ligt in een stiltegebied het is daarom ten strengste verboden om vuurwerk te ontsteken
door u, uw gasten of anderzijds betrokken personen aan verblijf. Wanneer er geen gehoor gegeven
wordt aan deze regel, wordt een sanctie gehandhaafd in een boete van € 850,00.
Aansprakelijkheid
Betreding van terrein geschiedt op eigenrisico.
Uw organisatie is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van uw evenement/verblijf ontstaat
aan het recreatiegebied, de daar aanwezige opstallen, beplantingen, verhardingen, terrein meubilair
en overige eigendommen van Recreatiepark Kameryck. Alle schade, ontstaan tijdens de inrichting
van het terrein voorafgaand aan het evenement (uw verblijf), tijdens het evenement en tijdens het
opruimen van het terrein na afloop van het evenement wordt in elk geval geacht te zijn ontstaan als
gevolg van het evenement. Uw organisatie vrijwaart recreatiepark Kameryck tegen alle aanspraken
van derden voor vergoeding van enige schade, ontstaan als gevolg van verblijf/evenement.
Recreatiepark Kameryck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, door uw organisatie
of derden geleden als gevolg van deze toestemming, het gebruik van terreinen en/of materialen of
het evenement c.q. uw verblijf.

