
 

 

        Campingreglement vierdaagsecamping De Grote Kat 
 

• De camping is geopend van zaterdag 12:00 t/m de volgende zaterdag 12:00. De dag van 

aankomst is voor eenieder vrij te bepalen. Na inschrijving en betaling en wordt de toegang tot 

het campingterrein verkregen. 

• Wanneer de camping is volgeboekt komen nieuwe reserveringen op een wachtlijst. 

• Er is sprake van een volgeboekte camping als dit op de site www.degrotekat.nl wordt 

aangegeven. 

• Gereserveerde plaatsen worden bij een volgeboekte camping vastgehouden tot zondag 

16:00, na deze tijd worden de reserveringen ontbonden. Wanneer de aankomst na zondag 

16:00 is kan dit doorgegeven worden via degrotekat@gmail.com. 

Iedereen die een bevestigde inschrijving heeft is verzekerd van een kampeerplek. 

• De tarieven worden gehanteerd zoals deze staan weergegeven op de site www.degrotekat.nl  

Daarnaast wordt er voor de campingnummers een borg per stuk gevraagd, bij inlevering van 

de nummers wordt de borg terugbetaald. 

• Plaatsen van kampeermiddelen, auto’s en achterlaten van goederen is op eigen risico. Op de 

camping is toezicht aanwezig, maar de campingbeheerder is niet aansprakelijk voor gestolen 

goederen. 

• Auto’s moeten op de daar voor bestemde plek worden geparkeerd. Het is niet toegestaan om 

dagelijks gebruik te maken van de auto’s,  in- en uitrijden moet in overleg met de 

campingbeheerder. 

• Honden en andere huisdieren worden niet toegestaan op de camping, ook niet op de dag van 

aankomst of vertrek. Dit is vanwege hygiëne op de camping. 

• Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 06.00 uur, dient te worden nagelaten. 

• Barbecueën of ander open vuur is niet toegestaan. 

• Het gebruik van verwarmingstoestellen op alcohol of benzine is ten strengste 

verboden,gastoestellen dienen voorzien te zijn van een oranje gasslang van maximaal 3 jaar 

oud. 

• De camping dienst schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten. Feces en 

afvalwater dienen in passende reservoirs te worden verzameld en via het aanwezige sanitaire 

station te worden verwijderd. Alleen de op de camping in de huishouding normale 

hoeveelheden ontstane afval mag via de klepcontainer worden verwijderd. 

• Alle voorzieningen alsmede de groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. 

Veroorzaakte schade dient onverwijld aan de campingbeheerder te worden gemeld. 

• Het is verboden te spelen, te roken en zich langer dan strikt nodig is op te houden in de 

douche- en toiletruimten.  Laat de toiletruimte weer netjes achter. Dat scheelt u, ons en uw 

mede campinggasten veel ergernis.  

• Gebruik van radio’s etc. is toegestaan mits er geen overlast ontstaat voor andere gasten. 

• Elke kampeerder is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade of ongevallen, waarvan hij 

de oorzaak mocht zijn. Hij is tevens verantwoordelijk voor de daden en het gedrag van de 

personen die met hem kamperen. Dit geldt dus ook voor personen onder 18 jaar en 

bezoekers. Hij is verplicht hen van dit reglement op de hoogte te brengen. 

• De op het terrein aanwezige brandblussers zijn voor de veiligheid van campinggasten. 

Wanneer er blusapparaten onnodig geledigd worden zal dit op de overtreder verhaald worden. 

• Voor de bereikbaarheid van het campingterrein moet te allen tijde een rijroute ten behoeve 

van hulpverleningsvoertuigen van ten minste 4 meter breedte aanwezig zijn. 



• Bij calamiteiten (dringende gevallen) kunt u de campingbeheerder telefonisch bereiken op 

nummer 06-13078780 

• De campingbeheerder behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen en elke 

onvoorziene gebeurtenis op te lossen naar diens inzicht.  

• De campingbeheerder van camping De Grote Kat behoudt zich het recht personen, tenten, 

voertuigen  etc. van het terrein te verwijderen. Alle op het terrein aanwezige personen 

worden geacht het reglement te kennen. Overtreding kan verwijdering tot gevolg hebben, 

zonder restitutie van betaalde gelden. 

• Iedereen die het kampeerterrein betreedt accepteert dit reglement en zal zich zonder 

voorbehoud conformeren aan het hierin gestelde. Elke inbreuk op de hierna volgende 

richtlijnen kan leiden tot het verder weigeren van de toegang van de overtreder tot het 

kampeerterrein. 
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Campingbeheer Vierdaagsecamping De Grote Kat,  


