
 

Huisregels kamperen 2018/2019 - Milieu/afval 

 • Huisvuil dient u in dichtgebonden zakken in de containers te deponeren. Er 

bestaan aparte afvalbakken voor papier, glas en restafval. Batterijen kunnen 

worden ingeleverd bij de receptie.  

• Het is niet toegestaan afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde 

afvoerpunten. 

 • Het is niet toegestaan grofvuil in of naast een container te plaatsen. 

 • Het is niet toegestaan een auto op het terrein te wassen. Verkeersregels  

• Op de gehele camping gelden de verkeersregels als zijnde een woonerf 

(gemotoriseerd verkeer dient stapvoets te rijden. Maximaal 5 km per uur). 

 • Het is niet toegestaan de camping met motoren, scooters, elektrosteps of 

bromfietsen te betreden. • Per kampeerplaats of verblijfsaccommodatie 

ontvangt u één slagboomkaart voor de toegang tot de camping voor maximaal één 

motorvoertuig. 

• Huurders van een kampeerplaats mogen eenmalig op de dag van aankomst en 

eenmalig op de dag van vertrek naar de plaats/verblijfsaccommodatie toerijden 

om in- en of uit te laden. Het is niet toegestaan de auto gedurende de 

verblijfsperiode op de plaats te parkeren. 

• Per kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.  

• Bij vertrek dient u de kampeerplaats schoon achter te laten, eventuele 

opruimkosten worden in rekening gebracht. 

 Kampeermiddel • Kampeermiddelen dienen goedkeuring te hebben van de 

beheerder en het is niet toegestaan om een tweede caravan op een plaats te 

plaatsen. 

 



 

• Gasslangen mogen wettelijk niet ouder zijn dan drie jaar en niet langer dan 1,5 

m. Gasflessen dienen afgeschermd te zijn. Gasflessen mogen niet in de zon staan 

en dienen buiten gebruik van kinderen te zijn.  

Overige kampeerregels • De door het personeel gegeven aanwijzingen dienen 

direct te worden opgevolgd 

. • Bij het geen gehoor geven aan instructies van BHV-ers, hulpverleners of 

medewerkers van Camping ‘t Vlintenholt kan verwijdering van de camping een 

gevolg zijn 

. • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken 

flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, 

behalve op de kampeerplaats. Niet nakomen van deze verordening zal verlies van 

uw kampeerplaats te gevolg hebben. 

 • Het is niet toegestaan koopwaar aan te bieden op de camping.  

• Uit oogpunt van brandpreventie is het aanleggen van kampvuren, open vuur, het 

branden van vuurkorven e.d. niet toegestaan. Barbecue met kolen alleen in 

overleg, en op de daarvoor bestemde plek na gebruik deponeren. De beheerder 

kan, indien de situatie dat vereist, alle vormen van vuur verbieden.  

• Huisdieren zijn op een apart gedeelte van de camping toegestaan. De 

kampeerplaatsen 1 tot en met 52. De honden moeten zijn aangelijnd. 

• Particulier gebruik van een drone is niet toegestaan op Camping Bakkum.  

• De (nacht)rust op het kampeerterrein dient gerespecteerd te worden. Het is 

niet toegestaan na 22.00 uur onnodig geluid op de camping te maken. 

 • Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet toegestaan. 

Het gebruik van tuinslangen voor het aftappen van water is eveneens niet 

toegestaan. Ook zwembadjes zijn verboden op Camping ’t Vlintenholt. 



 

 • Het is verboden drugs in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. 

Jongeren  

• Het zelfstandig kamperen of verblijven in een verblijfsaccommodatie door 

jongeren onder 21 jaar is niet toegestaan.  

• Jongeren in groepsverband, ongeacht welke leeftijd, kunnen worden geweigerd. 

 Hygiëne/sanitair • Kinderen tot 7 jaar dienen onder begeleiding van een 

volwassene gebruik te maken van de sanitair gebouwen. 

 • Het is niet toegestaan zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op 

te houden in de sanitair gebouwen. 

 • Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te 

geschieden in de chemische toiletruimte van de sanitair gebouwen.  

• Doekjes, textiel en damesverband dienen in de daarvoor bestemde 

afvalemmers gedeponeerd te worden. 

 • Het is niet toegestaan te roken in alle openbare gebouwen 

. • Het is niet toegestaan zich in en om de sanitair gebouwen bezig te houden 

met wateractiviteiten. Overige bepalingen • Op alle overeenkomsten van camping 

Vlintenholt zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.  

• Op het terrein gelden alle regels van de Algemene Plaatselijke Verordening van 

de gemeente Borger-Odoorn 

 • Ook bij overlast door kampeerders buiten het campingterrein kan verwijdering 

van de camping een gevolg zijn. 

 • Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren. In gevallen waarin deze 

huisregels niet voorzien, beslist de beheerde 

 


