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Algemeen. 
Op onze camping kunt u een grote mate van vrijheid genieten. We hebben voldoende ruimte 
en ook de rust van de omgeving zullen velen op prijs stellen. Om de leefbaarheid op onze 
minicamping optimaal te houden is het noodzakelijk om bepaalde regels in acht te nemen. U 
doet ons een groot genoegen als u en uw tent- en/of caravan, camper en chaletbewoners deze 
regels naleven. 
       
Aankomst en vertrek 
De staanplaatsen zijn op de dag van aankomst toegankelijk vanaf 12.30 uur en u wordt 
verzocht de staanplaats op de dag van vertrek voor 12.00 te verlaten. Afwijkende tijd van 
aankomst of vertrek in overleg met beheerder. Bij vertrek dient u uw staanplaats schoon 
achter te laten, laat geen vuilniszakken, papier, sigaren- of sigarettenpeuken of andere 
voorwerpen achter. Eventuele tegels / hout die u onder de steunpoten heeft gelegd kunt u weer 
terug leggen in de berm. Wanneer de beheerder niet aanwezig is en u gereserveerd heeft, kunt 
u telefonisch contact opnemen met de beheerder. 06-41725372/06-39687540. Mogelijk kan 
Ria op plaats 10 u ook helpen. 
 
Aansprakelijkheid. 
Betreden van de ruimte binnen de afrastering van de vijver is op eigen risico. 
Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op de minicamping 
bevindende goederen of voor ongevallen van mens of dier aanvaarden wij niet. Voor 
verzekering van tent of caravan tegen storm, brand, diefstal e.d. dient u zelf zorg te dragen. 
 
Afvalwater. 
Het betreft het milieu en uw leefomgeving. Gooi het afvalwater dus niet weg in de omgeving 
van uw tent of caravan, maar breng het naar de chemische stortbak bij het toiletgebouw. 
Er zijn een aantal plaatsen waar een afvoerbuis voor afvalwater aanwezig is. U kunt met een 
slang of buis hier vanuit uw caravan op aan sluiten. 
 
Auto’s. 
Auto’s parkeren op de parkeerplaats; niet bij de caravan of tent. De auto’s  aansluitend 
parkeren. Voorkom bij de camping geluidsoverlast door onnodig heen en weer te rijden. U 
kunt voor de boodschappen de bolderkar gebruiken.  
Het wassen van de auto’s is niet toegestaan. Ook voor brommers en motoren is het niet 
toegestaan op de camping te rijden. 
 
Beplantingen, 
Beplantingen rondom onze camping zijn speciaal aangebracht om tenten en caravans te 
onttrekken aan het oog van andere genieters van ons mooie landschap. Probeer het groen 
zoveel mogelijk in stand te houden. Snoeien en/of verwijderen is alleen toegestaan in overleg 
met de beheerder. 
 
Betalen 
Betalen graag de dag voor vertrek, tijdens openingsuren van de receptie; anders in overleg 
met de beheerder. U kunt met contant geld betalen; eventueel kunt u in het dorp pinnen. U 
kunt ook betalen met de betaalapp of het bedrag overmaken per bank. 
De beheerder kan u vragen vooraf te betalen. 
 
Bibliotheek 
In het sanitair-gebouw staat een beperkt assortiment aan boeken en tijdschriften. U kunt deze 
lenen; na gebruik graag weer terugzetten. 



 
 
Gasten. 
U mag natuurlijk gasten ontvangen, maar ze moeten wel onze campingregels in acht nemen. 
Tevens vragen wij u het bezoekers tarief met ons af te rekenen. 
 
Huisarts. 
De huisartsen zijn Hr. van Bommel of Mevr. van de Wouw  praktijkhoudenden tegenover de 
kerk van Vessem (Gezondheidscentrum). De praktijk is telefonisch te bereiken op 0497-
591486. De dokterspost in de avonduren en weekenden is in Bladel, telefoon: 0900-1232022 
 
Huisdieren. 
Ze zijn welkom op onze camping. Ze mogen in principe niet vrij rondlopen en alleen 
opgesloten worden achtergelaten. Uitlaten buiten de camping en wilt u er voor zorgen dat ze 
geen hinder veroorzaken aan andere campingbewoners en/of buurtbewoners. Volgens de 
voorschriften van de gemeente dient het uitlaten aangelijnd te gebeuren. De eigenaar is 
wettelijk aansprakelijk. 
 
Huisvuil. 
Ons streven is het milieu zo min mogelijk te belasten en daarom vragen wij u het huisvuil zo 
goed mogelijk te scheiden.. Bij de ingang van de camping is een milieustraat hier staan 
containers voor glas, papier en overig afval. Graag de papieren / kartonnen dozen zoveel 
mogelijk plat vouwen. Voor plastic, tetraverpakkingen en blik zijn plastic zakken 
beschikbaar. 
 
Kampeerplaats 
De beheerder zal u een kampeerplaats aanwijzen waarbij zoveel mogelijk rekening zal 
worden gehouden met uw wensen. Indien u langer wenst te blijven dan voorzien of van plaats 
wilt veranderen is dit slechts mogelijk na toestemming van de beheerder. 
 
Onderverhuur. 
Onderverhuur van grond, tent of caravan of het gratis ter beschikking stellen van deze aan 
vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de beheerder. Bezoekers die blijven 
loeren betalen per nacht. 
 
Openbaar vervoer. 
In Wintelre, bij de kerk, vertrekt ieder uur tijdens kantooruren een buurtbus, lijn Eersel – 
Veldhoven. Zie schema op informatiebord of via de website https://9292.nl/wintelre. 
 
 
Plaatsen 
Onze plaatsen zijn afgebakend en genummerd. Houdt de plaatsen schoon en het gebruik van 
plastic is niet toegestaan zolang er nog gras staat. Voor lang verblijf in overleg met de 
beheerder. Zorg dat de elektriciteitskabel niet op het gras ligt, maar in de border, en vanuit 
deze border haaks naar de aansluiting in uw caravan / tent. Hierdoor wordt voorkomen dat de 
kabel tijdens het grasmaaien wordt geraakt. 
 
Recreatie in de omgeving. 
In de wasruimte vindt u een rek met foldermateriaal en op het prikbord vindt u iedere week de 
evenementenagenda van de Kempen. 
 
Rusttijd 
De rust op onze camping dient gewaarborgd te zijn tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Voorkom 



lawaai. Besef dat de radio en tv in deze rustige omgeving erg hard kunnen klinken en uw 
buren kunnen hinderen. Zorg dat niemand last heeft van u en de uwen. 
 
Sanitair 
Houdt de toiletten schoon, dit is voor iedereen plezierig. Gooi geen afval in de wc.  Laat na 
het gebruik van de wasbakken deze schoon achter. 
Tenminste twee maal per dag (vaak ook 3 keer) worden de toiletten en wasruimte 
schoongemaakt. 
 
Sport en spel. 
Sport en spel kunnen op onze camping ruimschoots beoefend worden. Kies daarvoor steeds 
een plek op voldoende afstand van tenten en caravans 
 
Tarieven / betalen. 
Onze tarieven zijn gebaseerd op de SVR- richtlijn ( zie hiervoor de website) 
 
Toiletemmers. 
Toiletemmers kunt u ledigen in het toilet, de containers in de chemische stortbak (achter de 
urinoirs). Graag naspoelen met water. Let op dat u de dop van de container of ander materiaal 
niet in de stortbak laat vallen!  
 
Verwijdering 
Wanneer u zich herhaald niet aan onze campingregels houdt, kunt u op verzoek van de 
beheerder van onze camping worden verwijderd. 
 
Vissen. 
Vissen als sport is toegestaan in de grote vijver. U heeft geen viskaart nodig. Voeren van de 
vis is verboden. Daarnaast dient u de gevangen vis weer terug te zetten. Gebruik een schepnet 
en indien mogelijk een angelsteker. Per persoon mag met 1 haak worden gevist. 
 
Wassen 
In het keukentje van de toiletruimte staat een wasmachine en een wasdroger. Voor de 
wasmachine kunt u muntjes kopen (€ 2,50 per wasbeurt). Het drogen kost € 1,25 per trommel. 
Wanneer u vaker denkt te wassen kunt u beter 8 muntjes voor € 10,00  tegelijk kopen omdat 
wij niet altijd aanwezig zijn. Heeft u muntjes over, dan kunt u deze bij vertrek teruggeven en 
u ontvangt dan het geld terug. 
 
Wifi 
Wifi is gratis beschikbaar. 
 
Tenslotte 
Wij staan u graag bij om het verblijf op onze minicamping zo aangenaam mogelijk te maken. 
Heeft u klachten dan horen wij het graag; ook staan wij open voor mogelijke verbeteringen. 
 
Harry en Marja Geven 


