“NATUURKAMPEERTERREIN QUADENOORD”
Egbert Koker, Quadenoord 4, 6871NG, Renkum, Tel: 06-10684849 Rek. nr.: NL 10RABO 01134 49 232
Aangesloten bij de Stichting: “Natuurkampeerterreinen”

Kampeervoorschriften 2019
1.

Kampeerders dienen in bezit te zijn van een geldige ‘natuurkampeerkaart 2019’, welke wordt uitgegeven door Stichting
Natuurkampeerterreinen. De kaart is tevens verkrijgbaar bij de beheerder voor €15,00.

2.

De kampeerplaats wordt door de beheerder of diens gemachtigde toegewezen.

3.

De beheerder of diens gemachtigde heeft het recht, zonder opgave van redenen, de toegang te ontzeggen.

4.

Afval dient in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden. Papier, glas en restafval containers bevinden zich bij het
douchegebouw. Een extra restafval container vind u bij de achteruitgang van het kampeerterrein. Chemisch afval , oud ijzer, accu’s enz.
mogen NIET in de containers van het kampeerterrein gedeponeerd worden en dienen door u persoonlijk afgevoerd te worden.
Vuilniszakken dichtbinden.

5.

Toiletten en douches dienen schoon achter gelaten te worden. Bij het douchegebouw bevind zich een aparte stortput voor het legen
van uw chemische toilet. Deze mogen niet bij de waterpompen nagespoeld worden.
Eventuele defecten aan de pompen, graag direct melden. (06-10 68 48 49 Egbert)

6.

Barbecueën is toegestaan mits anders vermeld bij grote droogte. Open vuur is verboden. Houd rekening met uw buren!

7.

Honden / katten zijn toegestaan mits aangelijnd , zowel op het kampeerterrein als ook daarbuiten. Het spreekt voor zich de honden
buiten de kampeerplaatsen uit te laten en uitwerpselen direct te verwijderen!

8.

Hutten, welke gemaakt op het kampeerterrein, graag bij vertrek opruimen.

9.

VERBODEN: -vuurtjes te stoken
-bij grote droogte te roken buiten de kampeerplaatsen
-zich buiten de paden te begeven en het Rustgebied te betreden
-radio / tv enz. hoorbaar voor uw buren te gebruiken
-kinderen te laten spelen met de waterpompen

10.

Op de wegen van het kampeerterrein mag alleen gewandeld en gefietst worden. Auto’s en motoren zijn niet toegestaan (alleen van en
naar de aangewezen kampeerplek). Bezoekers alleen parkeren bij de douches en niet op de kampeerplaatsen.

11.

Bij niet nakomen van bovengenoemde voorschriften heeft de eigenaar of diens gemachtigde het recht om overtreders ogenblikkelijk
van het terrein te verwijderen, zonder dat het recht op teruggaven van kampgelden e.d. gevorderd kan worden.

De eigenaar stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen van huurders of bezoekers, veroorzaakt door derden,
weersomstandigheden of inconveniënten welke kampeerders op het terrein overkomen.

ARTS: overdag 0317-315 801 (Renkum)

Spoedeisende hulp 0318-434 343 (Ede)

Prijzen per nacht, excl. toeristenbelasting/milieuheffing/BTW €1,- p.p.p.d.
Prijzen per nacht, incl. toeristenbelasting/milieuheffing/BTW
Volwassene
€ 5,00
Hond / kat
€ 2,00
Volwassene
€ 5,00
Hond / kat
€ 2,00
Kinderen 0-12jr
€ 3,50
Auto
€ 2,00
Kinderen 0-14jr
€ 3,50
Auto
€ 2,00
Camper
€ 7,50
Motor
€ 1,00
Kampeerauto / Camper
€ 6,00
Motor
€ 1,00
Caravan/vouwwagen/busje/gr tent € 6,00
Douche / warm water € 0,50
Caravan / vouwwagen / grote tent € 6,00
Douche / warm water € 0,50
Kleine tent / trekkerstent
€ 4,00
Bezoek per persoon
€ 2,00
Kleinere tent / trekkerstent
€ 4,00
Bezoek per persoon
€ 2,00

Bij aankomst melden en uw kampeerkaart afgeven of in de groene brievenbus deponeren.
Dagelijks tussen 10:00 en 11:00 uur is de beheerder of diens gemachtigde op het terrein. Mocht u
s’morgens vroeg wil vertrekken, dan graag de dag vóór vertrek betalen.
www.quadenoord.nl

