CAMPINGREGELS 2022
Wij zijn een Recron Camping en hanteren de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. Daarnaast gelden de
volgende Campingregels:
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Jaar- en seizoentarieven gelden alleen voor het eigen gezin. Onderverhuur is niet toegestaan. Logés
zijn logeergeld verschuldigd en dienen zich direct bij aankomst te melden bij de receptie.
De camping is autovrij. U mag met de auto 2x in het voorjaar en 2x in het najaar het terrein op voor
het in/uitladen. Van 31 oktober t/m 1 april is de slagboom gesloten. U dient uw auto op de
parkeerplaats te parkeren welke alleen toegankelijk is met een geldig parkeerlabel. Per jaar- en/of
seizoenplaats wordt 1 parkeerlabel afgegeven. Bezoekers moeten hun auto op de Morieljelaan
parkeren. Bromfietsen en motoren moeten bij de ingang van het terrein de motor afzetten.
Tussen 23:00 uur en 7:00 uur dient er rust op de camping te heersen. Stelt u uw radio, TV en overige
apparaten zo af dat anderen hier geen hinder van ondervinden.
Voetballen en overige balspelen zijn op het terrein verboden. Op het bosterrein, tegenover de
ingang, is een voetbalveld en ruimte voor overige balspelen.
Honden zijn niet toegestaan, katten dienen aangelijnd te zijn.
Op het bosterrein tegenover de ingang van de camping kunt u het volgende aan afval kwijt:
Huisvuil: In de perscontainer met behulp van een vuilpas. Te verkrijgen bij de receptie (€ 40,00 borg)
Glas: In de glasbak
Tuinafval: Op de composthoop
Papier: In de blauwe container naast de receptie
Grofvuil, bijv. kapotte stoeptegels, koelkasten, Tv’s, bankstellen, kussens, matrassen en ander
grofvuil dient u zelf af te voeren (dit kan bij milieustraat Remondis - Tolweg 9 in Ermelo).
De hagen mogen aan de voorzijde maximaal 1 meter hoog zijn en tussen de kavels maximaal 2 meter
hoog.
Het rooien/kappen van struiken en bomen is niet toegestaan. Snoeien is alleen toegestaan in de
maand september.
Het gebruik van water dient u beperkt te houden. Sproeien is verboden.
Hout- en Pelletkachels zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om aanbouwsels en/of hekwerken te plaatsen. (na overleg en toestemming is
het wel toegestaan om een luifel en/of schuurtje te plaatsen). Een partytent mag geplaatst worden
mits niet groter dan 3 x 3 meter.
Het is niet toegestaan om kuilen en/of sleuven te graven of om palen in de grond te slaan.
Wanneer u uw caravan wilt verkopen dient u dit schriftelijk te melden. “Te koop” briefjes op de
caravan zijn niet toegestaan. De overdracht aan een nieuwe eigenaar is alleen toegestaan na
toestemming van Het Vossenhol. De nieuwe huurder betaald een eenmalig bedrag van € 450,00 als
bijdrage in de kosten van de infrastructuur. Indien u voor de verkoop gebruik wilt maken van de
bemiddeling door Het Vossenhol zullen wij hiervoor € 300,00 in rekening brengen.
Houd het terrein schoon. Zorg dat uw kavel er verzorgd uitziet. Respecteer elkaars mening en
levensovertuiging.
Het Vossenhol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel aan, of vermissing en/of
beschadiging van de eigendommen van, haar huurders of hun gasten.

Hiermee komen alle voorgaande Campingregels te vervallen.

