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Kampeerreglement terreinen Nederlandse Caravan Club (NCC) 

  

Hartelijk welkom op onze NCC-terreinen.  
  

De NCC staat voor recreatief kamperen in een rustige, ontspannen en vriendelijke sfeer met ruimte voor privacy en 

gemeenschappelijkheid.  

Onze mooie terreinen liggen soms in kwetsbare natuurgebieden en worden op vrijwillige basis beheerd en 

onderhouden door onze leden.  
  

Voor u als gast hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld. Naast deze gedragsregels zijn op de NCC-terreinen 

ook de Algemene Voorwaarden van toepassing, deze vindt u aansluitend op dit regelement.  

  

Aankomst en Registratie   

Aankomst en Vertrek 

Als u aankomt op een terrein zoekt u contact met de Beheerder en in overleg met hem/haar kiest u een 

kampeerplaats. Mocht de Beheerder afwezig zijn, raadpleeg dan het publicatiebord.  

Aankomst na 13.30 uur en vertrek voor 12:00 uur. Uitzonderingen alleen na voorafgaand overleg met de Beheerder.  

Respecteer de lunchpauze van de Beheerder. 
 

Registratie  

Zo spoedig mogelijk na aankomst, op uw plaats, vult u een registratieformulier in. U vindt het registratieformulier in 

het vogelhuisje en levert het daar op de dag van aankomst in.  

Mutaties tijdens uw verblijf (tussentijdsvertrek of -aankomst; wisseling van het aantal gebruikers van het 

kampeermiddel of eventuele andere bijzonderheden) meldt u via het registratieformulier. Bij de eerste aankomst op 

een terrein noteert u meternummer en kWh-stand van uw kWh-meter. Bij voorkeur laat u de kWh-meter dan door de 

Beheerder controleren. 
 

Plaats en kampeermiddel  

Op uw kampeerperceel mag uw kampeermiddel en maximaal twee slaaptentjes staan.   

Op de meeste terreinen is het, mits de ruimte dit toelaat, mogelijk uw auto op uw perceel te plaatsen. Heeft u 

meerdere auto’s dan parkeren op de parkeerplaats of buiten het terrein. 

De voortent en/of luifel mag een maximale diepte van 3,5 meter bestrijken. Eventuele slaaptentjes van bescheiden 

formaat (ongeveer 4 m2) zijn toegestaan (uitzonderingen in overleg met Beheerder). Een groot formaat bijzet tent 

wordt gezien als een extra kampeermiddel en noodzaakt een tweede perceel met de daaraan verbonden kosten. 

Partytenten, schuurtentjes e.d. zijn niet toegestaan.  

Auto’s onbeheerd parkeren terwijl u niet op het terrein geboekt bent, is niet toegestaan. 
  

Bescherming van onze terreinen  

Meerdere terreinen hebben een kwetsbare grasmat. Om deze grasmat te sparen verzoeken we u niet onnodig en 

vooral stapvoets te rijden.  

Gelieve in uw voortent geen anti-worteldoek of plasticfolie te gebruiken, alleen een lucht- en waterdoorlatend tapijt is 

toegestaan.  Verwijder slaaptentjes als ze niet gebruikt worden.   

Graag houden we het gras op de camping kort. Voor een strook van ca 2 m, rond uw caravan, doet u dat zelf. 

Middelen hiervoor zijn bij de Beheerder in bruikleen beschikbaar.  
  

Afrekenen  

U kunt van maandag tot en met zaterdag afrekenen bij de Beheerder. Raadpleeg het publicatiebord voor de tijden. 

(Op enkele terreinen kan dit ook op zondag). 

Abonnementhouders rekenen aan het einde van iedere maand af. 

Brengt uw elektrameter of een foto van uw laatste meterstand mee als u gaat afrekenen.    

  

Tijdens uw verblijf   

Bezoek en logés  
  

De kampeerplaats is voor gebruik van de gast en medegasten. Verwacht u bezoek of logés dan wordt u verzocht uw 

bezoek vooraf te melden bij de Beheerder en eventueel de logés vooraf te registreren als logé op het 

registratieformulier. Per kampeerplek mag het eigen huishouden + maximaal vier logés overnachten!   

Bezoekers dienen buiten het terrein of op de daarvoor aangegeven parkeerplaats te parkeren.  
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Rekening houden met uw medekampeerders  

Vriendelijkheid, rust, respect, plezier en ontspanning voor alle gasten. Geluidsoverlast is niet toegestaan.  

Gelieve de nachtrust te respecteren; na 22.00 uur rust op de camping. Tussen 23:00 en 07:00 uur absolute stilte. 

Verplaatsen van voertuigen is dan niet toegestaan. (Auto dan op Parkeerplaats) 
  

BBQ en open vuur  

Het gebruik van een BBQ is toegestaan onder voorwaarden dat de BBQ geen beschadigingen geeft aan ons terrein 

(brandvlekken) en geen overlast geeft voor de omgeving. Het lid dat de kampeerplaats heeft gereserveerd blijft te 

allen tijde aansprakelijk voor het door het gebruik van een BBQ ontstane schade! In een periode van grote droogte 

kan het gebruik van een BBQ verboden worden!   

Het maken van open vuur (vuurkorven) alleen na voorafgaande toestemming van de Beheerder.  
  

Huisdieren 

Maximaal twee huisdieren zijn welkom. Ze dienen te allen tijde aangelijnd en onder controle te zijn op het 

kampeerterrein. Ze mogen geen overlast veroorzaken en doen hun behoeftes buiten het terrein; mocht er een 

ongelukje gebeuren dan ruimt u dat vanzelfsprekend zelf op.  

Aanwezigheid huisdieren in gemeenschapsruimtes alleen na voorafgaande toestemming van Beheerder. 
  

Drones 

Het gebruik van drones is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur en/of Beheerder. De 

bestuurder van de drone moet voldoen aan de wettelijke gestelde eisen voor het gebruik en besturen van een drone. 
  

Noodzakelijk en onmisbaar   

Sanitair  

 Laat het gebouw schoner achter dan u het aantreft. Het is bij de NCC een gewoonte om schoeisel buiten de 

doucheruimtes te zetten.   

Gelieve na het douchen wanden en vloer droog te trekken en het doucheputje schoon achter te laten.  

Het chemisch toilet kunt u legen in de speciale afvoerputten in de nabijheid van het toiletgebouw. Hier heeft u ook de 

mogelijkheid om uw vuilwatertank te legen. Gebruik bij voorkeur “echte” toiletvloeistoffen b.v. Thetford of 

vergelijkbaar. 
  

Drinkwater  

Op vele plaatsen op onze terreinen kunt u drinkwater tappen. 

Let op: de afvoer onder de drinkwateraansluitingen zijn niet (altijd) geschikt voor het storten van afvalwater!   
  

Afval  

In het kader van duurzaamheid vragen wij u glas te scheiden van het restafval. Het glas kunt u inleveren bij de lokale 

inleverpunten (supermarkt) of u neemt het mee naar huis. Het restafval kunt u in een dichtgebonden zak in de 

afvalcontainer werpen. Door lokale regels kan op enkele terreinen een andere afvalscheiding gebruikt worden, gelieve 

deze dan te respecteren.  
  

Grofvuil (bijv. afgedankte kampeerspullen) mag niet in de container en niet achtergelaten worden op het terrein!  

 

Wij wensen u een ontspannen verblijf op onze terreinen en mocht u op enigerlei vragen, wensen of misschien wel tips 

hebben om het verblijf op onze terreinen nog aangenamer te maken, onze Beheerder heeft twee luisterende oren.  

 
 

Bij overtreding van dit reglement behoudt de NCC zich het recht voor om het verblijf van een lid en het lidmaatschap 

met onmiddellijke ingang te beëindigen. Reden wordt schriftelijk gemeld aan lid en Bestuur. 

De schade en eventueel gemaakte kosten zullen dan in rekening worden gebracht bij het betreffende lid. 
 

In gevallen waarin regels en voorwaarden niet voorzien, beslist de Beheerder en/of bestuur. 


