Camping(borg)reglement - Zwarte Cross 2021
Tijdens de Zwarte Cross kiest u voor onze camping in verband met
rust en schone voorzieningen.
Om dit voor u en anderen te kunnen waarborgen, hierbij onze huisregels:

1. Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar, met uitzondering van ouders met kinderen.
De hoofdinschrijver dient minimaal 21 jaar én het gehele verblijf aanwezig te zijn.
2. Indien uw groep tussen 18 jaar en 21 jaar is, dient de camping(borg)reglement per persoon te worden
ondertekend en kopie legitimatiebewijs.
3. Kinderen jonger dan 18 jaar dienen te verblijven op de campingplaats van de ouder(s).
4. Indien u en uw groep bij aankomst al zichtbaar alcohol heeft genuttigd, zullen wij u de toegang weigeren.
5. U draagt het door ons verstrekte polsbandje gedurende het gehele verblijf.
6. Vanaf 22.00 uur absolute stilte (geen muziek) op de camping.
7. Er zijn goede stroomvoorzieningen (4 Ampère) aanwezig. Voor de continuïteit van deze stroom bent u
allen gezamenlijk verantwoordelijk. Daarom:
a. Niet toegestaan: Krachtstekkers, aggregaten en huishoudelijke apparatuur, zoals koel- en
vrieskisten. (een campingkoelbox of -kastje is uiteraard wel toegestaan)
b. Let op: elektrisch apparatuur en stekkerdozen buiten uw tent of caravan (in openlucht) is niet
toegestaan en worden door ons verwijderd en afgevoerd. De eventuele kosten worden bij u in
rekening gebracht.
8. Tractoren op het terrein zijn niet toegestaan.
9. Geen overlast voor andere campinggasten.
10. Geen kampvuur/open vuur en vuurwerk.
11. Geen overmatig alcoholgebruik, én jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol genuttigd.
12. Geen drugsgebruik.
13. Geen toegang tot de groepsaccommodaties en landbouwpercelen.
14. Geen auto/motor bij tent of caravan, alleen op aangewezen parkeerplaats.
15. Uitsluitend urineren op de toiletten.
16. Vuilnis (alleen huishoudelijk afval) in de daarvoor bestemde afvalbakken.
17. Het achterlaten van niet-huishoudelijk afval wordt in rekening gebracht.
18. Geen huisdieren.
19. Beusink Recreatie is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of persoonlijk letsel.
20. Beusink Recreatie is niet verantwoordelijk voor het programma (voorafgaand/tijdens/na) van de Zwarte
Cross, door bijvoorbeeld; wijzigingen programma, weersinvloeden, calamiteiten of andere onvoorziene
omstandigheden.
De borgsom van € 50,- per persoon voor het gehele verblijf is groepsgebonden. Indien de personen uit uw groep
dit borgreglement naleven, stort Beusink Recreatie het gehele borgbedrag van uw groep
(aantal personen x € 50,-) binnen 10 werkdagen op uw bankrekening terug.
Indien dit reglement niet of ten dele niet wordt nageleefd door uw groep, bepaalt Beusink Recreatie welk bedrag
wordt ingehouden. Ook behoudt Beusink Recreatie zich het recht om, indien zij dit nodig acht, de
reserveringsovereenkomst ter stond te ontbinden en u de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Versie: november 2020

