Huisregels Camping Het Eiland
AANKOMST // WELKOM OP CAMPING HET EILAND
Kom bij aankomst op de camping graag eerst even langs bij het receptieraam bij het woonhuis.
Neem hier kennis van de geldende tarieven, huisregels en voorwaarden zodat hier later geen
misverstanden over kunnen ontstaan. De rekening van het verblijf dient vóór aanvang volledig
voldaan te zijn.
De kampeerplaatsen (ook de jaar- en seizoenplaatsen) zijn strikt gebonden aan de huurder en
medehuurder. Voor overnachtingen van derden (kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden) wordt
het EXTRA tarief berekend. Onderverhuur is niet toegestaan.
Een warme douche kost een muntje van € 0,50. Wisselen kan bij de receptie.
Aankomst in het hoogseizoen is vanaf 14.00 uur, vertrek uiterlijk om 11.00 uur. De plek leeg en
schoon achterlaten. Andere aankomst- of vertrektijden kunnen in overleg met u besproken worden.
Het is toegestaan de auto bij de kampeerplaats te laten staan. En tweede auto of auto van bezoek zet u
op de parkeerplaats bij de ingang.
VERBLIJF //
Tijdens uw verblijf op onze camping bent u te allen tijde ZELF verantwoordelijk voor het doen en
laten van uzelf, uw gezinsleden en uw gasten. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor brand, diefstal en/of beschadiging van eigendommen van campinggasten en hun bezoekers, noch
voor ongevallen die campinggasten of hun bezoekers overkomen. Dit geldt ook voor het gebruik van
de speeltoestellen.
Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Denk vooral aan het voorkomen van
geluidsoverlast door muziek, TV, telefoon etc. Hou gewoon een beetje rekening met elkaar.
De nachtrust gaat in om 22.30 uur en duurt tot 8.00 uur.
HONDEN //
Alleen zeer brave hondjes van campinggasten en/of hun bezoekers zijn toegestaan. Vechthonden
zoals Pitbulls, Steffords etc zijn vast heel lief bij hun baasjes, maar helaas zijn ze op onze camping
vanwege onze eigen dieren, zoals loslopende kippen, NIET toegestaan. Alle honden moeten OVERAL
aan de lijn. U kunt ook uw kampeerplaats met een hekwerkje afzetten, de hond kan dan wel los op de
plaats. Hondenpoep uiteraard graag meteen opruimen. Neem daarvoor plastic zakjes of een schepje
mee.
ONZE DIEREN //
Onze weidedieren worden goed verzorgd en hebben hun eigen voedsel, voer ze daarom NIET ZELF.
Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun welzijn. Wilt u of uw kinderen een keer mee met
verzorgen en/of eten geven, dan kan dat in overleg.
ALGEMENE REGELS //
Van alle op het terrein aanwezige personen wordt verwacht op de hoogte te zijn van het geldende
kampeerreglement. Ernstige overtreding van dit reglement kan verwijdering van het terrein tot
gevolg hebben.
Wees voorzichtig met vuur! Het ontsteken van open vuur of vuurkorf is NIET toegestaan. Barbecue is
toegestaan maar houd a.u.b. rekening met uw buren.
Huishoudelijk afval kunt u in zakken in de daarvoor bestemde container deponeren. Wilt u zoveel
mogelijk uw afval scheiden op de daarvoor bestemde plaatsen? (Glas, papier, plastic). Voor GROF
AFVAL (zoals kapotte stoelen) is er in Zierikzee een milieustraat, waar u dit kosteloos kunt brengen.

SAMENVATTING VAN DE HUISREGELS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honden OVERAL aan de lijn. Poep SVP gelijk opruimen.
Per kampeerplaats maximaal één kampeermiddel
Eigen auto mag op de kampeerplaats, auto van bezoekers op de P bij de ingang
Bezoek overdag is gratis, graag wel van te voren aankondigen, liefst per mail. Of de bezoeker
meldt zich bij woonhuis. Voor overnachtingen van bezoek geldt het EXTRA tarief
Vertrek op laatste dag uiterlijk om 11.00, later kan alleen in overleg
Ruim eigen rommel op en hou rekening met elkaar. Van 22.30 tot 08.00 Ssssst !
Hond uitlaten aan de weg. Poep op het terrein gelijk opruimen.
Weidedieren NIET voeren, ook geen gras, brood, fruit, NIETS
Wees zuinig met energie : Airco etc. zo min mogelijk gebruiken SVP.
Klanten die overlast veroorzaken en/of zich niet aan de huisregels houden zijn niet langer
welkom en vertrekken direct en zonder morren op verzoek van de beheerder. GEEN REFUND !

TARIEVEN 2022 Kort verblijf
Voor/ na
Hoog : 08-07-22 t/m 05-09-22
Overnachting met Tent
€ 23,00
€ 25,00
2 pers p.n.
Overnachting met Caravan
€ 27,00
€ 29,00
2 pers p.n.
Overnachting met Camper
€ 27,00
€ 29,00
2 pers p.n.
Camper MAXIMAAL 8 meter lang/ 4.500 KG
Deze prijzen zijn per nacht inclusief Toeristenbelasting, Electra 6kwh, Water, Wifi, en KabelTV,
en gelden voor 2 personen, één kampeermiddel, plus eventuele eigen personenauto. Per extra
kwh (KiloWattUur) wordt € 0,40 berekend
EXTRA TARIEVEN 2022 :
Hond/ Krokodil
Gratis
Bijzettentje max 5 m2
Gratis
Bezoek overdag
Gratis
Kind tot 4 jaar
Gratis
Kind 4 – 12 jaar *
€ 4,00
Kind 12-18 jaar *
€ 6,00
Extra Volwassene 18+ *
€ 8,00
Extra KWH (boven 6 kwh p/d)
€ 0,40
* Deze prijzen zijn inclusief toeristenbelasting

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 5,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 0,40

TARIEVEN JAAR- EN SEIZOENPLAATSEN 2022
Tarief Jaarplaats : 01-01-2022 t/m 31-12-2022
€ 2.850 *
Tarief Seizoenplaats : 01-04-2022 t/m 31-10-2022
€ 2.325 *
* Deze prijzen zijn exclusief toeristenbelasting 2022, inclusief 500 KWH per seizoen. Per extra KWH
wordt € 0,40 berekend.

Algemene voorwaarden voor verblijf op
Camping Het Eiland
ALGEMEEN.
Voor het overnachten op Camping Het eiland verhuurt de beheerder aan de huurder een
kampeerplaats. Daarop zijn onderstaande voorwaarden/regels van toepassing. Onder "beheerder"
wordt verstaan : de eigenaar(s) van de mini-camping, onder "huurder" verstaan wij de personen die
de kampeerplaats huren.
De huurder dient zich te houden aan de huisregels van Camping Het Eiland. Deze huisregels staan
vermeld op onze website en hangen op het mededelingenbord van de camping.
De beheerder is niet aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging of ongevallen.
HET KAMPEERTERREIN, GEBOUWEN en ONDERHOUD.
De beheerder draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud
verkeert. Het is aan de huurder/gebruiker niet toegestaan – behalve voor gebruikelijk onderhoud op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen
te planten, antennes en/of satellietschotels te plaatsen, blijvende omheiningen of afscheidingen aan
te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan
of om de kampeerplaats aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.
DE OVEREENKOMST.
De overeenkomst (= reservering van een kampeerplaats) tussen huurder en beheerder is pas
definitief nadat de huurder het volledige kampeertarief voldaan heeft. Indien het kampeertarief bij
aanvang van het verblijf NIET VOLLEDIG betaald is, behoudt de beheerder zich het recht voor om de
betreffende kampeerplaats aan een andere kampeerder aan te bieden.
Een (aan)betaling van minimaal 50% is voor de huurder een zekerheid dat de beheerder de
kampeerplaats voor hem/haar gereserveerd heeft. Bij het niet voldoen aan deze
betalingsverplichting en na een herinnering daartoe, kan de beheerder de overeenkomst teniet doen.
In het hoogseizoen kan de huurder zich bij aankomst melden tussen 14.00 en 17.30 uur. Indien de
huurder op een later tijdstip wil arriveren dient hij/zij de beheerder van de camping hiervan (per
mail) in kennis te stellen om een nieuwe aankomsttijd af te spreken.
De plaats dient op de dag van vertrek uiterlijk 11.00 geheel schoon en leeg te worden achtergelaten.
Een latere vertrektijd kan alleen in overleg worden vastgesteld.
De huurder mag zijn/haar kampeerverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin
meer personen laten overnachten dan waar de boeking op betrekking heeft. Bij overschrijding van
het aantal personen, zonder overleg met de beheerder, wordt de reservering per direct ontbonden.
Als de overeenkomst is geëindigd moet de huurder met medeneming van al zijn eigendommen direct
het terrein van Camping Het Eiland verlaten, tenzij anders is overeengekomen.

TUSSENTIJDSE OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING / ANNULERING VAN HET VERBLIJF.
Indien de huurder eerder dan de hem/haar afgesproken gereserveerde periode verlaat, is hij/zij
toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, omdat de beheerder
reeds de plaats voor de huurder vrij heeft gehouden. GEEN REFUND.
De reservering wordt als ontbonden beschouwd indien: bij aanvang van de huurperiode de totale
huursom niet is voldaan of de huurder zich niet heeft gemeld op de dag van huuringang vóór 18.00
uur, zonder de beheerder hiervan in kennis te stellen.
De huurder blijft in beginsel verplicht de overeengekomen prijs te voldoen. Wij adviseren de
huurder om voor medische- of familiezaken zelf binnen de daarvoor gestelde termijn
een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien de huurder, om welke reden dan ook, tot annulering van de reservering overgaat, verbeurt
hij/zij ten behoeve van de beheerder een schadeloosstelling. Deze bedraagt:
•
•
•
•

50% van de totale op de factuur vermelde huursom, zijnde de aanbetaling, te voldoen bij
boeking van de kampeerplaats.
75% van de huursom, indien de annulering plaatsvindt tussen 2 maanden en 1 maand vóór de
begindatum van de huurperiode valt.
85% van de huursom, indien de annulering tussen 1 maand en 1 week vóór de begindatum van
de huurperiode valt.
100% van de huursom, indien de annulering korter dan 1 week voor de begindatum van de
huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

