NATUURKAMPEERTERREIN QUADENOORD
Niels Ten Brink (beheerder), Quadenoord 4, Renkum (Let op: voor navigatie Bosweg, Renkum)
Tel: 06-27 11 67 58
Rek. nr.: NL16 TRIO 0320 1678 44
Geopend van 1 april t/m 31 oktober
Aangesloten bij de Stichting: “Natuurkampeerterreinen”
Het is verplicht voor iedereen, ook passanten, om online te reserveren.
Kampeervoorschriften

1. Houdt u zich aan de actuele richtlijnen van het RIVM.
2. Kampeerders dienen in bezit te zijn van een geldige ‘natuurkampeerkaart 2021’, welke wordt
uitgegeven door Stichting Natuurkampeerterreinen. De kaart is tevens verkrijgbaar bij de
beeldentuin “Bij Bassie” voor €15,95.
3. Op het trekkersveld zijn er vrije kampeerplekken. Kom je met een camper of een grote
kampeerbus dan vragen we je op het eerste veld onder de eikenbomen te komen staan.
4. De beheerder of diens gemachtigde heeft het recht, zonder opgave van redenen, de toegang te
ontzeggen.
5. Afval dient in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden. Papier, glas en restafval
containers bevinden zich bij het douchegebouw. Vuilniszakken dichtbinden. Zit de container vol dan
dient u zelf uw afval mee naar huis te nemen.
Chemisch afval, oud vuil, oud ijzer, batterijen, accu’s enz. mogen NIET in de containers van het
kampeerterrein gedeponeerd worden en dienen door u persoonlijk afgevoerd te worden.
6. Toiletten en douches dienen schoon achter gelaten te worden. Bij het douchegebouw bevindt 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. (06-27 11 67 58 Niels Ten Brink)

7. Maximaal 2 huisdieren zijn toegestaan per plek 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. De rust op de camping dient gerespecteerd te worden. Na 22:00u geldt er een avondrust op het
terrein.
BARBECUE & VUUR
•
•
•

•

Vuur is enkel toegestaan in een gesloten vuurschaal (geen vuurkorf), 30 cm van de grond af.
Op het trekkersveld is tijdens droogte (dit herkent u door het stof op de weg) het maken van
(open) vuur / kampvuren in welke vorm dan ook niet toegestaan.
Het gebruik van een barbecue is toegestaan, hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• De barbecue moet minimaal 30 cm boven de grond staan en geen brandplekken op
de grond veroorzaken.
• De barbecue mag niet worden aangestoken met licht ontvlambare vloeistoffen als
benzine, spiritus, petroleum e.d.
• Rondom de barbecue dient zich binnen een straal van 3 meter geen brandbaar
materiaal te bevinden.
• De barbecue dient alleen gebruikt te worden voor het bereiden van voedsel. Niet als
stookplaats.
• Na afloop moeten de nog smeulende resten in de barbecue met water worden
uitgeblust en/of met een laag zand worden afgedekt.
Houtsprokkelen is verboden en er mag niet gezaagd worden. Hout kun je kopen bij de
houtverhuur op het terrein of het zelf meenemen.

VERBODEN:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vuurtjes te stoken bij droogte
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
Partytenten te plaatsen
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.

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 kampeerders
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, incl. BTW (excl. toeristenbelasting €1,20 p.p.p.n)

•

Volwassenen: € 6,20

•

Kinderen tot 12 jaar: € 4,70

•

Dagbezoek per persoon: € 2,-

•

Hond / Kat: € 2,-

•

Caravan / vouwwagen excl. auto: € 6,-

•

Kampeerbusje (max. 5 meter): € 6,-

•

Grote tent: € 6,-

•

Camper: € 7,50

•

Kleine tent / trekkerstent (max. 2 pers): € 4,-

•

Auto: € 2,-

•

Motor: € 1,-

•

Douche/Warm water: € 0,50

Dagelijks is de beheerder of diens gemachtigde op het terrein.

www.quadenoord.nl

