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Huisregels en informatie over uw verblijf     2023 

Een alles omvattende regel is dat u rekening moet houden met uw medekampeerder en geen 
overlast mag veroorzaken voor uw medekampeerder! 

Aankomst: 

• De aankomsttijd is 14:00 uur en de vertrektijd is 12:00 uur. Indien u eerder wilt arriveren en/of later wilt 

vertrekken dan kunt U een dag voor aankomst of vertrek navragen of dit mogelijk is.  

• U kunt ook een vroege aankomst en/of laat vertrek boeken á € 12.50 per stuk. 

• Let op! De receptie is tussen 12:00 en 14:00 gesloten. 

Afvalverwerking: 
Wij verzoeken u vriendelijk om te helpen onze camping schoon en aantrekkelijk te houden, verwerk uw afval op de 

juiste manier en voorkom zwerfafval. 

• Batterijen bij de receptie.  

• Chemisch toilet legen aan de zijkant bij het sanitair gebouw 

• Huisvuil in afgesloten zakken in de container bij de milieustraat. 

• Glas in de glasbak bij de milieustraat.  

• Groen afval bv groenten, fruit, oud brood en dergelijke bij de dieren brengen. 

• Grof vuil, grote hoeveelheden of grote stukken afval moeten ingeleverd worden bij de gemeentewerf van 

uw eigen woonplaats. Zet geen grof vuil naast de containers. 

• Papier en platgemaakt karton in de papiercontainer milieustraat. 

• PMD mag vanaf 2023 bij het restafval en wordt achteraf bij de AVR (Afval Verwerking Rijmond) 

gescheiden. 

• Olie, vetten of chemische stoffen mogen nooit in het riool. 

• Tuin afval zoals gemaaid gras en klein snoeisel, onkruid e.d. vrij v stenen, plastic e.d. mag bij het 

groenafval nabij de shetlanderstal.  

• Iedere keer bij vertrek dient u uw plaats volledig opgeruimd en netjes achter te laten, vrij van afval en losse 

voorwerpen. 

Afwassen: 

• In het sanitair gebouw zijn afwasbakken waar u gratis warm water kunt afnemen. 

• Laat de afwasbak en het aanrecht schoon achter! 

• Gebruik de afwasbak niet voor handwasjes. Doe dit in een emmer bij uw kampeermiddel. 

Animatieprogramma: 

• Tijdens de zomervakantie van regio midden is er een animatieprogramma welke wordt samengesteld met 

hulp van vrijwilligers en evt. stagiaires. 

• U bent altijd welkom om ons team te komen versterken. 

Annuleren:  

Heeft u een vakantie geboekt maar wilt u deze na de 24 uur bedenktijd toch annuleren of wilt u eerder vertrekken 

dan gepland dan gelden onderstaande regels. 

• Indien u zelf een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij uw verzekeringsbank dan zullen we u de 

papieren geven waarmee u het vakantiebedrag terug kunt vragen bij uw verzekeringsbank. 
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• Als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten bij uw verzekeringsbank maar u kunt aantonen, door 

middel van een doktersverklaring, dat u door overmacht (ziekte, ziekenhuisopname, overlijden van uw 

naaste, ed.) genoodzaakt bent uw vakantie te annuleren dan kan dit kosteloos.  

• Let op als u met een groep een reservering heeft gemaakt. Afhankelijk van de reden kunt u één of 

meerdere kampeerplaatsen annuleren. bv. bij rugklachten is het alleen mogelijk om 1 kampeerplaats te 

annuleren.  

Na het reserveren van uw vakantie, mondeling of schriftelijk, bent u bij annulering verschuldigd:  

Tot 3 maanden voor de aankomst datum 15 % van het totaal 
verschuldigde bedrag 

Plus € 25.- 
administratiekosten 

Tussen de 2 en 3 maanden voor de aankomst datum 50 % van het totaal 
verschuldigde bedrag 

Plus € 25.- 
administratiekosten 

Tussen de 1 en 2 maanden voor de aankomst datum 75 % van het totaal 
verschuldigde bedrag 

Plus € 25.- 
administratiekosten 

Binnen 1 week en 1 maand voor de aankomst datum 90% van het totaal 
verschuldigde bedrag 

Plus € 25.- 
administratiekosten 

Een week voor de aankomst dag of tijdens het verblijf 100% van het totaal 
verschuldigde bedrag 

 

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het evt. afsluiten van een annuleringsverzekering welke u bij iedere 

verzekeringsbank kunt afsluiten. 

Barbecueën en open vuur: 

• Barbecueën en/of gebruik van een vuurkorf mag als u voorzorgsmaatregelen neemt, zoals een emmer 

water of blusmiddel in de buurt en voldoende afstand neemt tot caravan of tent. 

• Zorg dat uw plezier geen overlast betekent voor uw medekampeerders; houd o.a. rekening met de 

windrichting. 

• Bij harde wind is het niet veilig om vuur te stoken te barbecueën. 

• Gebruik tegels en/of een plaat om het gras te beschermen. 

• Volg bij langdurige droogte de adviezen van de brandweer. 

Betalen kan bij de balie, contant en/of pinnen of vooraf overmaken naar de Regiobank: 
NL 20 RBRB 0706 5235 20 met vermelding van naam en reserverings en/of factuurnummer. 

• 2 weken na het maken van uw reservering 25% en het restant 1 maand voor aankomst.  

• Aan het einde van de arrangement periode volgt er nog een factuur voor verbruikte elektra tegen de dan 
geldende kosten 

Bezoekers: 

• Uw bezoek is natuurlijk welkom. 

• De auto moet geparkeerd worden op de buitenparkeerplaats. Zij hebben dus nooit hinder van de dichte 

slagboom na 22.00 uur en de camping gasten kunnen op de camping parkeren.  

• Zij mogen, nadat zij zich gemeld hebben bij de receptie, gratis het kampeerterrein op.  

• Overnachtende bezoekers moeten de kosten van het dan geldende tarief betalen. 

• Als er bezoek komt logeren terwijl jullie zelf niet aanwezig zijn dan moet dit vooraf gemeld worden. 

• Onderverhuren of tijdelijk verhuren van uw kampeermiddel is niet toegestaan. 

Bijzettentje: 

• U mag 1 bijzettentje van max. 6 m2 gratis op uw plaats zetten.  
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• Bij leegstand van meer dan 1 week moet het tentje opgeruimd worden. 

Camper servicepunt: 

• Nabij het camperveld de Rozenhoek is het camper servicepunt. Hier kunt u met de camper schoon water 

tappen en grijs water dumpen. 

Douchen: 

• In het sanitair gebouw zijn drie dubbele familiedouches en 6 enkele douches. Alle douches werken met 

een warmwater munt apparaat dat +/- vier minuten water geeft voor € 0.50  

Elektra aansluiting: 

• Bij de comfortplaatsen en de camperplaatsen is een stopcontact voor een CEE stekker.  

• De stopcontacten zijn op 10 ampère gezekerd en voorzien van een aardlekschakelaar.. 

• Bij de tentplaatsjes op de Gouthoek plaats 7-8 en 9 is geen elektrapunt. 

Eten: 

• Bij voldoende animo komt de bakker ‘s morgens uw broodbestelling bezorgen. Een dag vooraf uw 

bestelling doorgeven via de app of bij de receptie 

• Zondag (in het hoogseizoen ook woensdag) is de Smulkar geopend voor uw friet en snacks 

• Dinsdag komt de bus van Pizza Fresca op het terrein om heerlijke verse pizza’s voor u te bakken. 

Fietsen: 

• We verhuren 2 elektrische fietsen, 4 normale fietsen en een aanhangfiets. 

• Helaas is het niet mogelijk om uw eigen fiets in een stalling / schuur te plaatsen. 

 

Gezondheid, ziekte, tandarts: 

• Bij de receptie is een routebeschrijving naar de huisartsen van Rockanje ,de huisartsenpost, het 

ziekenhuis en de nachtapotheek in Spijkenisse verkrijgbaar.  

• De tandarts helpt alleen indien er sprake is van een noodgeval tel nr:  0900-777 32 22 

• Op de receptie is een verbanddoos aanwezig. 

• Misschien voorbarig maar weet op iedere camping hoe uw kampeerplaats heet.  

Op deze manier bent u in nood makkelijk te vinden !!!! 

• Bij de receptie hangt een AED. Deze wordt gebruikt bij een reanimatie. 

• Geef het altijd door bij de receptie als er een ambulance of een arts gebeld is. Wij zullen dan maatregelen 

treffen om de ambulance / arts op te vangen en naar u toe te brengen. 

Grondzeil in de voortent: 

• Het is in de voortent toegestaan om plastic grondzeil en/of worteldoek te gebruiken. 

• Het is niet toegestaan om plastic grondzeil / worteldoek te gebruiken bij de aangebouwde luifel 

• Als u graag met de voeten in het gras zit kan er een aanpassing gemaakt worden. Kom dit altijd even 

navragen bij de receptie. 

Huisdieren: 

• Honden zijn toegestaan. 

• Uw hond moet altijd aangelijnd zijn op een maximale lengte van 3 meter. 
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• De hond moet al zijn behoeftes buiten de camping doen, dus ook niet op de parkeerplaatsen. 

• Het gebruik van een zgn. poepzakje verplicht. Bij iedere uitgang hangt een dispenser en een afvalbak. 

• Uitlaatzones: langs de Voet of kraagweg maar niet naast het dierenhek, het St. Anna bos  met de 

kikkervijvers (100 m) of op het strand bij de Haringvlietdam( 2.5 km). 

• Huisdieren mogen nimmer overlast veroorzaken. 

• Huisdieren zijn niet toegestaan in het sanitair paviljoen en/of de recreatieruimte.  

Kinderboerderij: 

• U mag de dieren door het hek heen voeren. Liefs gras en groenvoer. 

• Op maandag verzamelen we bij de receptie en gaan we gezamenlijk bij de kinderboerderij naar binnen om 

te voeren. 

Konijnen knuffelhok 

• Bij de receptie mag u, samen met uw kind, de sleutel komen halen voor het konijnen knuffelhok.  

• Om begrijpelijke redenen moet er tijdens het knuffelen wel altijd een volwassenen aanwezig zijn. 

Overlast: 

• Op de kampeervelden mag men niet voetballen en/of vliegeren. 

• Tussen 22.00 uur en 8.00 uur moet het stil/rustig zijn. 

• De kinderen moeten in die tijd naar hun eigen plek of naar het jeugdhonk. 

• Er mag geen overlast worden veroorzaakt door bijv. radio, tv, motorvoertuigen, het bespelen van een 

muziekinstrument, enz. 

• U bent als recreant verantwoordelijk voor het naleven van de regels door u, uw gezin, uw bezoek en evt. 

uw dieren. 

• Houdt zelf ook een oogje in het zeil als uw kind in het jeugdhonk is. 

• Mocht u overlast hebben van uw medekampeerders, krop dat dan niet op maar spreek het in een vroeg 

stadium uit. 

• Als dit niet helpt kunt u ons dag en nacht benaderen om te komen luisteren, beoordelen en eventueel op te 

treden. 

Plaatsen kampeermiddel: 

• De plaats is aangegeven met bordjes. Zet het kampeermiddel een meter uit de ‘erfgrens’ zodat uw buren 

niet ingesloten zitten. 

• Het kampeermiddel moet met de opening naar het midden van het veld. 

Pony rijden: 

• In het hoogseizoen proberen we weer een leuk animatieprogramma in elkaar te zetten waarbij we 

momenten inplannen waarbij de kinderen kunnen poetsen, borstelen, knuffelen en soms mogen rijden op 

één van onze shetlander pony’s. 

• Als ze geluk hebben kunnen ze zelfs een keer mee met een ‘buitenrit’ waarbij de begeleide rondjes niet in 

de wei maar bij de kikkervijvers van het St. Annabos worden gelopen. 

Post en telefoon: 

• Dringende berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk aan u doorgegeven. Andere telefoonberichten 

worden aangeplakt bij de receptie, evenals inkomende post. 

Receptie: 
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• Bij de receptie kunt u terecht voor informatie over de camping en/of omgeving. 

• De receptie is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17:30 en van 18:30 tot 21.00 uur.  

(Dus tijdens de lunch en diner gesloten) 

• Voor dringende gevallen is de receptie natuurlijk 24 uur 7 dagen in de week bereikbaar. 

• Indien er niemand aanwezig is bij de receptie kunt u ons telefonisch bereiken via onze privé nummers  

Arie 06-30674392 en Ellen 06-42693974 

Reserveren: 

• Reserveren kan via de telefoon of aan de balie maar de voorkeur gaat uit naar een digitale aanvraag via de 

mail 

• Na de mondelinge of digitale aanvraag ontvangt u van ons een mondelinge of digitale bevestiging die u op 

juistheid moet controleren. Indien deze bevestiging in orde is hoeft u niets te doen. 

• Eventuele wijzigingen moet u aan ons doorgeven (kijk goed naar de aankomst- en vertrekdatum, het aantal 

volwassenen, kinderen, huisdieren, auto's, of u gebruik wilt maken van een kortingspas en/of lid wilt 

worden van de SVR).  

• U kunt binnen 24 uur, na de mondelinge of digitale bevestiging, kosteloos en zonder reden annuleren  

• Na deze 24 uur gelden onderstaande regels. 

Riool: 

• Op de comfortplaatsen is een afvoerpunt op de plaats. 

Sancties: 

• Het aantasten van de sfeer door wanordelijk of agressief gedrag, het plegen van vandalisme, overmatig 

alcoholgebruik of door welke oorzaak dan ook, of het in diskrediet brengen van de goede naam van 

Midicamping Van der Burgh, evenals het zich niet houden aan de aanwijzingen door of vanwege de 

campingeigenaar gegeven, worden als overtreding van de regels beschouwd. 

• Overtreding van deze regels kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de camping voor kortere of 

langere duur, dan wel tot beëindiging van de standplaatsovereenkomst. 

• U bent als recreant verantwoordelijk voor het naleven van de regels door u, uw gezin, uw bezoek en evt. 

uw dieren. 

Skelters: 

• Op de camping staan skelters welke de kinderen gratis mogen gebruiken. 

• Eén kind per skelter dus het zitten op de zijkanten of plastic kappen mag niet. 

• ‘s Avonds moeten de skelters teruggebracht worden naar het plein bij de receptie. 

• Help mee om de skelters heel te houden en laat ze niet gebruiken als botsauto. 

• Als uw kind er niet meer mee speelt moet de skelter goed in zicht staan zodat een ander kind hem weg kan 

halen om ermee te spelen. 

Slagboom: 

• Tussen 22.00 uur en 8.00 uur is de slagboom dicht en de camping afgesloten. 

• Indien u, tussen deze tijden, gebruik wilt maken van uw auto dan moet deze op de buitenparkeerplaats 

staan. 

Toiletten: 

• In totaal zijn er 9 toiletten in het sanitair gebouw. Er zijn ook kindertoiletten en een seniorentoilet (binnen). 

• Natuurlijk is er toiletpapier aanwezig bij de toiletten. 
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Verkeer: 

• Het grootste gedeelte van de camping is één richtingsverkeer! Kijk hiervoor op de borden en de 

plattegrond. 

• Geef door als u een invalidekaart heeft. Dan reserveren we een parkeerplaats vlak bij uw kampeerplaats. 

• Op de kampeervelden mag u niet parkeren.  

• Vermijd het rijden over de camping en als het niet te vermijden is rijdt dan stapvoets (5 km/uur). 

• Auto’s dienen uitsluitend te worden geparkeerd op de parkeerplaatsen. Dus niet langs de straat. 

• Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat er een toegangsverbod geldt voor alle voertuigen. 

Haal dus geen afzettingen weg! 

• Er mag altijd maar 1 auto per plaats op de camping geparkeerd staan. De tweede auto moet dus op de 

buitenparkeerplaats staan. 

• Niet bindend maar wel fijn als u mee wilt werken aan ons parkeer advies: 

Liefs alle auto’s die niet vaak gebruikt worden van de camping af en parkeren op de 

buitenparkeerplaatsen. Voor de andere auto’s  

o achterste parkeerplaatsen voor de velden Moorhoek, Poortershoek en Gysenhoek, Suythoeck, 

Grootenhoek en Voethoek. 

o parkeerplaatsen naast de Waalhoek en Welhoek voor de Waalhoek, Welhoek 

o Voorkant bij de dieren voor de Noorthoeck, Gouthoek, Heerenhoek, Cloosterhoek en Steenhoek 

Vriezer: 

• In het sanitair gebouw bij de wasmachines staat een klein vriezertje. Dit vriezertje is bedoeld om 

diepvrieselementen te koelen. 

Vroeg boekingen: 

Als u alvast een jaar vooruit wilt boeken dan zijn we daar natuurlijk trots op. We begrijpen wel dat de zomer van 

volgend jaar dan nog ver weg is en de vrije dagen op het werk nog geregeld moeten worden. 

• U kunt tot 1 februari alles kosteloos annuleren. 

• Inkorten van het aantal nachten: 

Het aantal nachten dat u gereserveerd heeft kunt u tot begin februari verminderen. Vanaf februari gaan we 

er vanuit dat het aantal nachten dat u geboekt heeft ook daadwerkelijk op de camping komt doorbrengen. 

• Verschuiven van de geboekte periode: 

U kunt, indien dit planning technisch mogelijk is, uw geboekte vakantie nachten verschuiven. Let wel op dat 

als u dit na begin februari aanvraagt en blijkt dat dit niet mogelijk is voor alle dagen, de resterende dagen 

verwerkt worden via het annuleringsreglement. 

• Annuleren van uw vakantie voor volgend jaar: 

Vanaf 1 februari hanteren we het, hier boven vermelde, annuleringsreglement. 

Wasmachines: 

• In het sanitair gebouw staan 3 wasmachines en 3 drogers. 

• Een was- droogmunt kunt u bij de receptie aanschaffen. 

• U mag uw eigen vertrouwde wasmiddel gebruiken. 

• Gebruik de afwasbak niet voor handwasjes. Doe dit in een emmer bij uw kampeermiddel. 

Water: 

• Op alle comfortplaatsen is een waterkraan met drinkwater. 

Wettelijk aanspraken: 
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• Midicamping Van der Burgh aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen als gevolg 

van weersinvloeden, brand, diefstal, aanrijding, vernieling, vandalisme of mogelijke gevolgen in de ruimste 

zin van het woord. Dit geldt ook tijdens de activiteiten welke op en/of buiten de camping georganiseerd 

worden 

• Midicamping Van der Burgh aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onklaar raken van faciliteiten en/of 

voorzieningen. Aanspraken, schadevergoeding of restitutie van staangeld kunnen niet worden 

gehonoreerd. 

Wifi: 

• Op het hele terrein is er bereik voor ons wifi netwerk. 

• U kunt een ticket aanschaffen bij de receptie. Deze werkt voor één apparaat. U kunt wel met het ene 

apparaat uitloggen en met het andere apparaat inloggen. 

• Op de tweede ticket ontvangt u korting  

Wintercamping: 

• Het kampeerseizoen loopt van begin april tot en met eind oktober 

• Echter u bent in de herfst en winter ook gewoon welkom. 

• Zelfs in de periode kerst en oud en nieuw kunt u, met minder vuurwerkoverlast, komen kamperen. 

Zwembadje: 

• Een klein zwembadje met een laagje water mag in ‘de tuin’ gezet worden. 

• Om de 2 dagen moet het zwembadje verplaatst worden zodat het gras niet verstikt. 

 

Ten slotte………... Naast deze huisregels van Midicamping Van der Burgh geldt ook het reglement Midicamping van 

der Burgh en de voorwaarden van de Recron. 

Hoewel wij onze uiterste best doen om uw verblijf op Midicamping Van der Burgh zo goed mogelijk te laten 

verlopen, kan het toch zijn dat u een klacht, opmerking, aanmerking of idee heeft. Laat het ons zo snel mogelijk 

weten zodat we er iets mee kunnen doen. Als u nog vragen heeft of iets is niet duidelijk , kom dan gerust naar ons 

toe. 

 


