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Beste kampeer gasten. 

Wij heten u van harte welkom op de Blauwestadhoeve. 

U krijgt dit huishoudelijk regelement, omdat u geboekt heeft om te 

verblijven, op de minicamping of camperhof van de 

Blauwestadhoeve. 

Algemeen 

De minicamping en camperhof onderscheiden zich van de commerciële campings, onder 

meer door de grote mate van vrijheid. Er is voldoende ruimte voor een leefbaar 

vrijetijdsleven. De omgeving garandeert de rust en de ruimte. Niemand hoeft zich 

opgesloten te voelen in een keurslijf van ge- en verboden.  

Toch is het ter wille van deze zelfde leefbaarheid op onze mini camping en camperhof, 

noodzakelijk u te herinneren aan enkele afspraken. Wanneer iedereen zich houdt aan deze 

afspraken, is het voor ons mogelijk om ons te onderscheiden als SVR camping. 

 

Tarieven 

De tarieven die gehanteerd worden in 2021 zijn: 

Voor 2 personen en kampeermiddel caravan of tent met auto + elektra en wifi, exclusief 

toeristenbelasten.  

Camper:     18,50 per nacht 
 
Lid van:      SVR, NKC, ANWB 17,50 per nacht 
 
Caravan:    18,50 per nacht. 
 
Lid van:      SVR, NKC, ANWB 16,50 per nacht 
 
Klein tentje: 12,50 per nacht. 
 
Toeristenbelasting: 1,25 per nacht per persoon 
 
Hond:         1,00 per nacht. 
 
Huisvuil 
 
Het huisvuil (restafval) dient uitsluitend in dichtgebonden zakken te worden gedeponeerd in de grijze 
container in de milieu straat. Oud papier kunt u daar ook kwijt. Glas kunt u brengen naar de 
openbare glascontainer (tegenover de kerk) (150 meter).  
 
 
 



Afvalwater 
 
Afvalwater bederft het milieu en dus uw leefomgeving. Gooi het dus niet weg in de omgeving van uw 
tent/caravan en loos het niet in de sloten. Breng uw afval water naar het toilet of de daartoe 
aangewezen stortplaats.  
 
Toiletemmers 
 
Deze worden geledigd in de daarvoor aangewezen plaats. Probeer het gebruik van chemische 
middelen te beperken. 
 
Toiletten 
 
De toiletten gebruiken we samen en houden we ook samen netjes. Toiletten worden door ons 1 of 2x 
per dag hygiënisch gereinigd. 
 
Huisdieren 
 
Uw huisdier is welkom op zowel de minicamping als de camperhof. Maar moeten op het terrein altijd 
aangelijnd blijven. Zorg ervoor dat uw huisdier geen hinder veroorzaakt bij de andere kampeerders. 
Uitlaten bij voorkeur buiten het terrein (bos is op 150 meter afstand). Poep altijd opruimen.  
 
Gasten 
 
Natuurlijk mag u gasten ontvangen, zij moeten natuurlijk wel de camping regels in acht nemen. Wij 
stellen het wel op prijs, als u vooraf komt melden dat u gasten krijgt. Dan nemen wij deze mee in de 
dagelijkse telling.  
 
Auto’s   
 
Nadat de caravan op zijn plek is gebracht en de auto is uitgeladen, dient de auto te worden 
geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats. Dit geld ook voor iedereen. Wilt u tussen door nog 
met de auto op het terrein dient u hiervoor te overleggen met de eigenaar. 
 
Rusttijden 
 
Op onze minicamping en camperhof hanteren wij de volgende regels met betrekking tot 
geluidsoverlast. Voorkom vanaf 23.00 uur dat niemand last heeft van u. Besef dat radio of t.v. in deze 
rustige omgeving erg hard kunnen klinken. 
 
Sport en spel 
 
Op onze camping kan ruimschoots sport en spel worden beoefend, hiervoor is een sportveld 
aanwezig. Pas op voor de aanwezige caravans tenten en campers.  
 
 
Tuintjes en berghokken 
 
Het aanleggen en ontwerpen van berghokken en tuintjes is op onze camping verboden. 
 
 
 



Aansprakelijkheid 
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor vernieling, beschadiging, vermissing, e.d. van uw spullen op onze 
camping  of voor ongevallen van mens en dier. Voor verzekering van uw tent of caravan tegen storm, 
brand diefstal e.d. dient u zelf zorg te dragen. 
Wanneer er door een ongelukje van uw zijde schade is ontstaan aan gebouw en/of inventaris. Komt 
u dat dan melden.  

 

 

               Laten we er met z’n allen voor zorgen  

              dat onze camping het aanzien waard blijft 
 

 

                           

Enjoy life en tot ziens op onze camping  

Albert-Jan Koers en Rina Drost 


