
Kampeerregels Scouting Ulft

Van harte welkom op ons Scoutingterrein. Wij hopen dat u een aangenaam verblijf heeft in Ulft. Om dit te bereiken 
verzoeken wij u de onderstaande regels in acht te nemen.

AANMELDEN
Meld vooraf aan de beheerder hoe laat u ongeveer ter plaatse bent, u krijgt dan de nodige informatie. Ook ruim 
voor vertrek de beheerder graag op de hoogte stellen van het precieze tijdstip van vertrek.

AANKOMST EN VERTREK
Op de dag van aankomst kunt u in het algemeen niet voor 14.00 uur gebruik maken van het terrein en gebouw. 
Buiten de vakantie gaat de huurperiode in principe in na de groepsavond. In overleg met de  beheerder kan hier 
soms van worden afgeweken. Op de dag van vertrek dient u het terrein -na inleveren van de sleutels- uiterlijk om 
12.00 uur verlaten te hebben. Gebouw en terrein dienen schoon en schadevrij te worden opgeleverd.
Indien u het gebouw en/of terrein een dag of dagdeel huurt worden de aankomst- en vertrektijd in overleg 
vastgesteld.

VERKEER OP HET KAMPEERTERREIN
Op het kampeergedeelte is gemotoriseerd verkeer niet toegestaan. Op het terrein is beperkt parkeerruimte 
aanwezig (het verharde deel). Overige voertuigen kunnen op de parkeerstroken langs de weg en in de berm 
tegenover het clubgebouw geparkeerd worden.

NATUUR
Het kampeerterrein ligt in de natuur. Houdt hier rekening mee. Kappen of beschadigen van struiken of bomen is 
niet toegestaan. Graven is verboden. Geluidsoverlast past niet in de natuur, is niet in uw eigen belang en schaadt 
zeker onze verhouding met de buren. Dit geldt zeker 's nachts. Voorkom klachten!

KAMPVUUR
Kampvuur is alleen toegestaan in de kampvuurkuil en alleen na overleg met de beheerder. Houdt het vuur beperkt. 
De beheerder geeft aan welk hout gestookt mag worden. Zie ook onder natuur.

AFVAL EN SCHOONMAAK
Zorg voor een goede hygiëne, zowel binnen als buiten het gebouw. Volg de aanwijzingen van de beheerder voor 
wat betreft de scheiding van afval.
Achtergelaten (bouw-)materialen, meubels, kampeermateriaal, puin of ander vuil worden op uw kosten afgevoerd, 
dat kunt u beter meenemen naar huis.

SCHADE OF KLACHTEN
Meld problemen of klachten direct bij de beheerder zodat deze nog tijdens uw verblijf opgelost kunnen worden.
Herstel eventuele door u veroorzaakte schade voor u vertrekt (of laat deze herstellen). Meld elke schade aan de 
beheerder. Voorwerpen die bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode 
ontbreken, worden op uw kosten vervangen. 

AANSPRAKELIJKHEID
U verblijft hier op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen, diefstal, 
vermissing of schade aan uw eigendommen of meegebrachte goederen of voertuigen.

OVERTREDING
Bij ernstige overtreding van de regels en/of mondelinge instructies heeft de beheerder het recht u direct van het 
terrein te verwijderen. De betaalde verblijfskosten en de borgsom worden dan niet gerestitueerd. 

TELEFOON
Er is voor noodgevallen een telefoon aanwezig. Telefoonkosten zijn eur 0,18 per minuut. Als de kosten per minuut 
hoger zijn dan 0,18 euro dan gelden de werkelijke kosten. Deze kunt u afrekenen met de beheerder voor vertrek. U 
houdt de kosten zelf bij. Steekproefsgewijs worden de belkosten gecontroleerd aan de hand van een 
gespecificeerde telefoonnota inclusief telefoonnummers.

Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u altijd bij de beheerder terecht. Wij hopen dat u een prettig verblijf 
hebt en we zien u graag nog eens terug.

De beheerder.
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