Reglement Pukkemukhoeve
Beste gasten,
Op de camping bent u verplicht het campingreglement na te leven, zich te houden aan de
huisregels van de camping en de aanwijzingen van de campingbeheerder of de
verantwoordelijke persoon op te volgen.
Dit algemeen reglement is bedoeld om uw verblijf en dat van uw medekampeerders zo
prettig mogelijk te maken.
Definities
Kampeermiddel: tent, vouwwagen,
kampeerauto camper of toercaravan
Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te
geven plaatsmogelijkheid voor een
kampeermiddel
Toeristische plaats: een plaats die
beschikbaar is voor een periode van hoogstens
3 weken
Ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de
recreant ter beschikking stelt.
Recreant: degene die met de ondernemer de
overeenkomst inzake de plaats aangaat
Mederecreant: de mede op de overeenkomst
aangegeven persoon/ personen.
Overeengekomen prijs: de vergoeding die
betaald wordt voor het gebruik van de
toeristische plaats.
Nachtrustperiode : vanaf 22.00 dient u zacht
te spreken en tussen 23.00 en 08.00 dient het
volledig stil te zijn op de camping
De aankomst en vertrektijden:
In verband met het reinigen van de plaatsen
bent u welkom vanaf 16.00 uur. Op de
vertrekdag dient u vóór 11:00 uur te
vertrekken. Er komt een dagtarief bij indien u
voor 12.00 uur aankomt en na 12.00 vertrekt
Openingstijden:
De receptie is geopend van 9.00 – 18.30 uur

Voertuigen: auto’s parkeren op de
parkeerplaats
Kinderen: Kinderen moeten worden begeleid
naar Pukkemuk
Honden zijn toegestaan mits ze kort aangelijnd
zijn, ze mogen nooit alleen op de standplaats
achterblijven. Honden kunnen worden
uitgelaten achter langs de weg. Uitwerpselen
van uw huisdier dienen onmiddellijk te worden
opgeruimd en in de vuilnisbak te worden
gedeponeerd
Logés: moeten zich vooraf bij de receptie
melden en betalen het overnachtingtarief
Het is niet toegestaan gebruik te maken van
plastic grondzeil, het is wel toegestaan gebruik
te maken van een ‘doorgroeimat’.
Inhoud overeenkomst
- De recreant is verplicht de overeenkomst
het reglement en de huisregels na te leven.
Ook is de recreant er verantwoordelijk
voor dat de mederecreanten en/ of derden
deze naleven.
- De ondernemer is verplicht de
schriftelijke informatie op basis waarvan
de overeenkomst mede wordt gesloten
vooraf aan de recreant te verstrekken.
De ondernemer is verplicht wijzigingen in

deze informatie tijdig aan de recreant
bekend te maken.
- De verstrekte informatie is onder
voorbehoud. De beheerder mag vóór en
tijdens het verblijf nog wijzigingen
doorgeven.
Tarieven:
Alle tarieven worden vastgesteld door de
ondernemer en zijn verkrijgbaar op de
receptie.
Als na vaststelling van de prijs door een
lastenverzwaring aan de zijde van de
ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg
van een wijziging van belastingen, heffingen of
andere lasten die mede de recreant betreffen,
kunnen deze aan de recreant worden
doorberekend. Ook na het sluiten van de
overeenkomst. Voor tussentijdse wijzigingen in
prijzen of campinggegevens en eventuele
schrijffouten kan camping pukkemukhoeve
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Aansprakelijkheid
- De ondernemer is niet aansprakelijk voor
diefstal, ongevallen of schade op zijn
terrein.
de ondernemer is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van extreme weersinvloeden of
andere vormen van overmacht
- De ondernemer is aansprakelijk voor
storingen in zijn gedeelte van de
voorzieningen tenzij hij een beroep kan
doen op overmacht
- De recreant is aansprakelijk voor storingen
in zijn deel van de voorziening, tenzij er
sprake is van overmacht. De recreant is
aansprakelijk voor de schade die hij zelf
veroorzaakt en die wordt veroorzaakt door
mederecreanten en / of derden.
- De ondernemer verplicht zich om na
melding door de recreant van overlast die
wordt veroorzaakt door andere recreanten,
passende maatregelen te nemen.

Gebruik van het kampeermiddel /
kampeerplaats door derden:
Als men derden gebruik wilt laten maken van
het kampeermiddel of de kampeerplaats, dient
daarvoor eerst toestemming gevraagd te
worden bij de ondernemer. Deze zal daarvoor
schriftelijk toestemming geven. Ook zal de
ondernemer vooraf schriftelijk de
voorwaarden bekend maken.
Klachten:
Klachten dienen bij de campingbeheerder of de
verantwoordelijke persoon direct kenbaar
gemaakt te worden.
Verzekering:
De kampeerder moet voor een passende
verzekering zorgen en het bewijs hiervan
kunnen tonen.
Tussentijdse beëindiging door de
ondernemer:
De ondernemer kan de overeenkomst met
onmiddellijke ingang opzegen indien:
- De recreant zicht niet houdt aan het
reglement en / of de huisregels
- Na opzegging dient de recreant zijn plaats zo
snel mogelijk te ontruimen en het terrein te
verlaten.
- De recreant dient dan nog het
overeengekomen tarief te betalen.
- Indien de recreant nalaat zijn plaats te
ontruimen is het volgende artikel van
toepassing.
Ontruiming
Als de overeenkomst is geëindigd, moet de
recreant zijn vakantieverblijf van het terrein
verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
De recreant is aansprakelijk voor de door hem
veroorzaakte schade ontstaan bij de
ontruiming .Als de recreant zijn
vakantieverblijf niet verwijdert, wordt het
vakantieverblijf door de ondernemer, na
schriftelijke sommatie en na inachtneming van
een redelijke termijn, op kosten van de
recreant verwijderd.
Voortijdig vertrek
Bij vroegtijdig vertrek, is de gast de volledige
prijs voor de overeengekomen periode
verschuldigd.

