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Infoblad 3.7 

 
KAMPEERREGELS 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Kampeerregels  
- Bekendmaking 
- Handhaving 
- Inhoud  
 
Kampeerregels 

Om gebruikers van het terrein aan te geven wat de spelregels zijn, is het belangrijk dat 
ieder kampeerterrein beschikt over kampeerregels. Enkele regels zijn algemeen en 
gelden voor alle terreinen. Daarnaast zal ieder terrein - afhankelijk van de ligging en de 
mogelijkheden - nog eigen regels kennen. Hou de regels duidelijk en overzichtelijk en 
probeer de kampeerregels tot één kant van een A4-tje te beperken.  
 
Bekendmaking 

Kampeerregels zijn alleen maar zinvol als de gebruikers ze kennen en als gasten erop 
worden aangesproken als de regels niet worden nageleefd. Neem de volgende stappen 
om de regels bekend te maken:  
• Stuur de regels bij de bevestiging van de reservering mee (infoblad 9.1). 
• Hang de regels op een duidelijk zichtbare plaats op het terrein (infoblad 3.1). 
• Vermeld de kampeerregels op de website (infoblad 7.3). 
• Noem de belangrijkste regels in het teamleidersoverleg (infoblad 5.9).  
 
Handhaving 

Regels hebben alleen zin als deze ook gehandhaafd worden. Zorg er dus voor dat ook de 
kampstaf op de hoogte is van de kampregels en weet waarom een bepaalde regel is 
opgesteld. Maak tijdens een kampstafoverleg ook bespreekbaar hoe met de verschillende 
regels wordt omgegaan. Sommige zijn zo wezenlijk dat overtreding grote gevolgen kan 
hebben. Andere geven meer ruimte voor interpretatie.  
 
Inhoud  

De onderstaande regels kun je aanpassen, afhankelijk van de situatie op het terrein. Niet 
alle regels zullen van toepassing zijn door de plaatselijke situatie en de keuzes van het 
terreinbeheer. 
 
• Voor kamperen op het terrein is per groep een geldige kampeererkenning of 

Verklaring van kampbevoegdheid vereist  
• Aankomst 

• melden bij de kampeerstaf 
• nachtregister aanleveren (naam van de groep en naam en adres van deelnemers)  

• Toegankelijkheid met gemotoriseerd verkeer en fietsen 
• wel of niet met auto's op het terrein 
• waar parkeren 
• wel of niet fietsen op het terrein 
• regels voor aanhangwagens en vrachtwagens 

• Bagagekarren (indien aanwezig) 
• alleen voor bagagevervoer 
• terugbrengen na gebruik 
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• Vuur stoken 

• alleen met toestemming van de kampeerstaf 
• op de aangewezen plaats, al of niet in stooktonnen 
• wel of geen tafelvuren, plaggen steken al dan niet in overleg 
• hout sprokkelen wel of niet toegestaan  
• alleen hakken en zagen in dood hout, niet in pionierpalen en in staand hout 
• stookverbod bij grote droogte op last brandweer en/of kampeerstaf 
• na afloop afgekoelde en afgebluste restanten in de vuilcontainer  
• blusmiddelen 
• vlammen niet hoger dan heuphoogte en vuren niet onbeheerd achterlaten 

• Roken op daarvoor bestemde plaatsen, peuken in afvalbak  
• Stilte op het terrein 

• vanaf xx uur tot  xx uur 
• geen of beperkt gebruik versterkte muziek  
• wel of geen gebruik aggregaten  

• Nachtspelen melden, alleen in overleg met kampeerstaf 
• Gebruik en schoonmaak toiletten 

• x keer per dag (tijden) door de kampeerders 
• schoonmaakrooster 
• niet spelen en wassen bij tapkranen en pompen 

• Afvalverwerking 
• afval in daarvoor bestemde containers (locatie 

aangeven)  
• afval scheiden (wat moet waarheen?) 
• themamateriaal afvoeren, mee naar huis nemen 

• Regels voor huisdieren  
• Regels voor kamperen  

• alleen in tenten of ook in caravans  
• niet graven in het terrein, gebruik eventueel grondboor 
• bescherm bomen bij constructies (kabelbanen, pionierobjecten, hangmatten)  
• gasinstallaties t.b.v. koken/ verlichting e.d. moeten goedgekeurd zijn  

• Overnachting in en schoonmaak van gebouwen 
• schoon opleveren 
• bedden niet verplaatsen i.v.m. toegankelijk houden vluchtwegen 

• Vertrek 
• tonnen, stenen, pionierhout en geleende spullen terug op de plaats   
• terrein volledig schoon opleveren  
• afmelden bij kampeerstaf/beheerder, tenzij anders afgesproken. 

 
Het beheer van het centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
ongevallen, diefstal, vermissing of verloren gaan van c.q. schade aan goederen en/of 
kleding van gasten. 
 
In gevallen waarin de regels niet voorzien ….. 
 
Aanwijzingen van de beheerder of kampstaf moeten worden opgevolgd 

 


