
Welkom 2018
We zijn blij u als gast te verwelkomen 
op Camping De Bosrand in 2018.

Marcel & Ellen Kamerbeek 
Wim Kamerbeek & Kaya van der 
Ploeg



Geachte Gasten,
We heten u allemaal van harte 

welkom in seizoen 2018 op 
Camping De Bosrand.

Afgelopen winter zijn we druk 
geweest met de aanleg van de vaste 

plaatsen op het achterste deel van het 
toerveld. Uiteraard het onderhoud van 
het groen en de voorbereidingen voor 
seizoen 2018. We kijken uit naar een 

zonnig seizoen, met veel sfeer en 
gezelligheid!

Openingstijden kantine 2018
We zijn geopend vanaf zaterdag 31 maart 
2018 om 20:30. Omdat dit de eerste dag 

van 2018 is dat we open zijn is het een 
gezellige avond met lekkere hapjes voor 

onze gasten. We zien u dan ook graag op 
deze avond!

Vanaf 6 april tot en met 28 oktober 2018 
Vrijdag 15:00-02:00
Zaterdag 10:00-02:00
Zondag 10:00-20:00
In de bouwvakperiode zijn we dagelijks 
geopend van 10:00-02:00 uur.

Onze keuken in geopend 
vanaf 6 april t/m 28 oktober voor ontbijt, 
broodjesservice, lunch, diner en snacks.

Diner is verkrijgbaar tot 20:00 en de 
snackbar blijft geopend tot 0.00 tijdens 
Bouwvak 2018.

De activiteiten voor de bouwvak starten op 
27 juli tot en met 25 augustus 2018.
We hebben een gezellig en sportief 
programma voor groot en klein.
Speciaal voor de kleine gasten van 
Camping De Bosrand is er het  
“kabouterprogramma” er is weer veel 
geknutsel en activiteiten 3 openingstijden.

Belangrijke nummers:
Marcel & Ellen Kamerbeek
06-53573534
06-30404661

Wim Kamerbeek
06-51799273

Alarmnummer
112

Politie geen spoed
0900-441200

Huisarts J. Heeg Blesdijke
0561-441200

Dokterswacht
0900-1127112

Dierenarts
0521-320212

Tandarts
0900-1123112

Taxi
0521-51300
0521-51333



4 augustus, 11 augustus en 
25 augustusis ons café in 

Hollandse sferen. 
We organiseren op deze avond de 

“Typisch Hollandse avond”
De artiesten zorgen deze avond 

wel voor de nodige dosis 
gezelligheid en samen maken 

we er een mooi feestje van!



In het terrein op de Eese zijn middeleeuwse 
karrensporen gevonden. Als een spoor niet 
meer begaanbaar was, ontstond parallel er 
aan een nieuw spoor. De totale breedte van 

het tracé bevat elf sporen. Er lopen twee 
wandelroutes van vier 

kilometer lang door het gebied, ze zijn 
gemarkeerd door paatjes met 

gekleurde koppen.

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Giethoorn is dat wel heel duidelijk 
zichtbaar. Niet voor niets wordt dit plaatsje ook wel ‘Hollands Venetië’ genoemd. Aan de dorpsgracht 

bevinden zich schilderachtige, rietgedekte boerderijen. Als dat geen mooie wandellocatie is…

“Havezate De Ehze”

Een deel van het 
landgoed werd 
eigendom van 
Staatsbosbeheer en 
dit deel bestaat voor 
het overgrote deel uit 
bos. Er bevindt zich 
een aantal 
grafheuvels in 
dit deel van De Eese. 
Twee daarvan zijn te 
vinden in een 
heideveld, de bomen 
die daar stonden zijn 
gerooid om de 
grafmonumenten 
beter zichtbaar te 
maken.
(bron: Wikipedia) Start bij De Dames van de Jonge 

 
- Start met een lekker kopje koffie/thee met 
  gebak bij De Dames van de Jonge. 
- Vervolgens wandelt u verder naar Grand Cafe 
  Fanfare voor een smakelijk soepje. 
- Daarna wandelt u terug naar De Dames van de 
  Jonge waar u een lekker lunchgerecht (bij het 
  ochtendarrangement) of een heerlijk 
  hoofdgerecht (bij het middagarrangement) 
  geserveerd krijgt.

Wij verwelkomen u graag op deze
Happen en Stappen route! 

Voor meer informatie kijk op:
www.happenenstappen.nl/route/13

Nabij onze camping 
ligt een schitterend 
landgoed, “De Ehze” 
Het grootste deel,
ongeveer 800HA is in 
handen van de familie 
Van Karnebeek. De 
buitenplaats De Eese 
is sinds 2006 erkend 
als rijksmonument. 
Het landgoed is
opengesteld voor het 
publiek, het oude slot 
niet.

Happen en Stappen: 
3 gangen, 2 restaurants, 
1 mooie omgeving 

Bij Happen en Stappen bepaalt 
u zelf bij welke van de 2 
aangesloten restaurants op deze 
route u wilt starten. U heeft de 
keuze uit: 
ochtendarrangement (€21,95 p.p.) 
middagarrangement (€27,95 p.p.) 

Start bij Grand Cafe Fanfare 

- Start met een lekker kopje 
  koffie/thee met gebak bij 
  Grand Cafe Fanfare. 
- Vervolgens wandelt u verder 
  naar De Dames van de Jonge 
  voor een smakelijk soepje. 
- Daarna wandelt u terug naar 
  Grand Cafe Fanfare waar u een 
  lekker lunchgerecht (bij het 
  ochtendarrangement) of een 
  heerlijk hoofdgerecht (bij het 
  middagarrangement) 
  geserveerd krijgt.

De Orchideeen Hoeve Luttelgeest 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
te Ruinen 
Natuuractiviteitencentrum De Weerribben 
te Ossenzijl 
Speel & IJsboerderij De Drentse Koe 
te Ruinerwold

Mocht u een pakket met informatiefolders wensen kunt u hiervoor in onze kantine 
terecht. Jaarlijks ontvangen wij veel informatieve folders van onder andere culturele 
en kinderuitjes. De omgeving biedt enorm veel mogelijkheden!

Museum De Oude Aarde te Giethoorn
Drentse Fietspruverij te Wapse

Haven Blokzijl

Museumboerderij De Karstenhoeve 
te Ruinerwold

Omgeving Wandelen door Hollands Venetië 



Activiteitenprogramma Bouwvak 2018
Vrij 27 juli 2018   20:00  Kinderdisco    Kids
Za 28 juli 2018   17:00  Barbeque
    20:30  Bingo
Zo 29 juli 2018   14:00  Kinderbingo   Kids
    20:00  Klaverjassen
Ma 30 juli 2018   14:00  Bingo Speurtocht  Kids
Di  31 juli 2018   14:00  Waterestafette  Kids
Wo 1 aug 2018   14:00  Knutselmiddag  Kids
    20:30  Bingo
Do 2 aug 2018   12:00  Bospicknick   Kids
Vrij 3 aug 2018   22:00  Casino Night
Za 4 aug 2018   14:00  Voerballen maken  Kids
    20:30  Bingo
    22:30 Hollandse Feest Avond
Zo 5 aug 2018   14:00  Kinderbingo   Kids
    20:00  Klaverjassen
Ma 6 aug 2018   18:00  Bosrand Dart Night
Di 7 aug 2018   11:00  Zeskamp
Wo 8 aug 2018   14:00  Knutselmiddag  Kids
    20:30  Bingo
Do 9 aug 2018   10:00  Volleybal League
Vrij 10 aug 2018   14:00  Bloemschikken  Kids
    22:00  Spooktocht
Za 11 aug 2018   20:30  Bingo
    22:30  Hollandse Feest Avond
Zo 12 aug 2018   14:00  Kinderbingo   Kids
    19:00  Klaverjassen
    23:00  Gerard’s Raad een Plaat
Ma 13 aug 2018   10:00  Volleybal op De Eikenhof
    14:00  Mega Bellenblaas   Kids
    22:00  Karaoke
Di 14 aug 2018   10:00  Volleybal op Het Veentje
    14:00  Waterspelen   Kids
    22:00  Moordspel
Woe 15 aug 2018   14:00  Robot maken   Kids
    20:30  Bingo
Do 16 aug 2018   14:00  Wasmiddel maken  Kids
    20:30  Popcorn poffen  Kids
Vrij 17 aug 2018   10:00  Kermis
    20:30  Ladies Bingo
Za 18 aug 2018   14:00  Mega Jenga    Kids
    20:30  Bingo
Zo 19 aug 2018   14:00  Kinderbingo   Kids
    20:00  Klaverjassen
Ma 20 aug 2018   14:00  Fietstocht   Kids
    20:00  Kampvuur en Marshmellows Kids
    22:00  Karaoke
Di 21 aug 2018   14:00  Fototocht   Kids
    20:30 Kinderdisco   Kids
Wo 22 aug 2018   14:00  Voetballen   Kids
    20:30 Bingo
Do 23 aug 2018   14:00 Vossenjacht   Kids
    18:00 Pannenkoeken eten  Kids 
     en tenten opbouwen
    22:00 Kampvuur en in 
     tentenkamp slapen  Kids
Vrij 24 aug 2018   20:30 Superstar Bosrand
Za 25 aug 2018   14:00 Knutselmiddag   Kids
    20:30 Bingo
    22:30 Hollandse Feest Avond
Zo 26 aug 2018   14:00 Kinderbingo   Kids
    20:00 Klaverjassen

Wanneer er onverhoopt 
wijzigingen in ons 

programma optreden zullen 
wij dit via onze 

facebookpagina kenbaar 
maken. Heeft u geen 

facebook dan wordt het 
aangegeven op het bord bij 

het terras van 
de kantine!



Wij heten u van harte welkom op Camping De Bosrand en vragen u om het
camping reglement na te leven. Tevens zijn onze algemene voorwaarden op 

u verblijf van toepassing.
 
1. Algemeen 
 - Marcel en Ellen Kamerbeek, hierna te noemen “de beheerders”, zijn eigenaar 
   van Camping De Bosrand. De beheerders kunnen zich laten vervangen door  
   een derde en of zijn familie. 
 - Dit reglement is van toepassing op alle huurders en verblijvende personen,  
   hierna te noemen “de gebruikers”, van het terrein en bijbehorende 
   accommodaties van 
   Camping De Bosrand aan de Löhnislaan 2, 8337 KG De Pol. 
 - Met het gebruik wordt het navolgende campingreglement ten aanzien van 
     alle onderstaande punten erkend. 
 - Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 - In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie  
     inroepen.
 - Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 
 - Alle voorzieningen, verzorging- en afvoerstations alsmede de 
   groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. Veroorzaakte  
          schade dient onverwijld aan de camping eigenaar te worden gemeld. 
 - De beheerder is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan 
   goederen welke aan gebruikers en bezoekers toebehoren. 
 - Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering worden
   bestraft, verder behoudt de beheerder zich juridische stappen voor. Een 
   restitutie van het stageld vindt in deze situatie niet plaats.
 
2. Aankomst en vertrek 
 - Om het terrein of een bijbehorende accommodatie van Camping de Bosrand te  
   betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de 
   beheerder. 
 - Bij aankomst op Camping de Bosrand dient u zich ten allen tijde te melden bij 
   de beheerder indien u geen vaste gast bent.
 - Camping en camperplaatsen: Het kampeermiddel moeten worden 
   geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzing van de 
   beheerder. Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats 
   te overschrijden. 

3. Receptie 
 - De receptie is in de bouwvakperiode dagelijks geopend en voorafgaand aan  
   deze data elk weekend. Indien er doordeweek vragen zijn kunt u zich melden 
   bij de kantine om 10:00 of om 14:30. Indien er niemand aanwezig is, kunt u 
   Ellen of Wim Kamerbeek bellen. In het hoogseizoen kunt u terecht in de 
   kantine. De receptie is niet geopend buiten de sluitingstijden van de kantine, 
   dan behalve voor het afhalen van gasflessen en voor calamiteiten daarvoor  
   kunt u ons dan bellen. 

4. Betaling 
 - Betaling van uw stagelden dient de eerste helft voor 28 januari jaarlijks te  
   worden voldaan, en de tweede helft voor 28 maart via bank of contant.  
   Afrekening water en stroomrekeningen dienen voor of op de betalingstermijn 
   van de factuur te zijn voldaan. Indien stagelden en stoom/water afrekeningen 
   niet tijdig voldaan worden zijn de campingeigenaren gerechtigd u van stroom 
   af te sluiten en heraansluitkosten van 150 euro aan u in rekening te brengen 
   na betaling. Camping De Bosrand maakt gebruik van de diensten van Kasco 
   per 2017/2018.
 
5. Rust en stilte op het terrein.
 - Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 08:00 uur dient te worden 
   nagelaten. Radio’s, televisies en andere vormen van lawaai mogen geen  
   hinder zijn voor anderen. 

6. Bezoekers 
 - Bezoekers dienen zich te melden bij de beheerder.
 - Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement, 
   u als gast bent verantwoordelijk voor uw gasten en hun gedrag.
 - De auto(‘s) van bezoeker(s) moet(en) op het parkeerterrein blijven. 
 - Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder
   bijbetaling overnachten in een accommodatie op of van Camping de Bosrand. 
   Bij het verhuren van uw caravan of chalet dient u ten allen tijde toestemming 
   aan de beheerder(s) te vragen. Voor langdurende verhuur hebben wij een 
   speciaal tarief van 10 euro per weekend of midweek en 15 euro per week  
    wat u dient te betalen voor uw huurder, of wat uw huurder bij onsafrekend.  
      Deze regeling geldt uitsluitend bij verhuur van uw caravan of chalet op ons  
   terrein. En geldt niet bij visite overnachtingen.

7.Voertuigen, parkeren en rijden op het terrein 
 - Op Camping De Bosrand gelden de regels van de wegenverkeerswet, 
   toegestaan is alleen stapvoets snelheid van 5 KM per uur. Te snel rijden wordt 
   niet langer getolereerd ook voor de veiligheid van onze kinderen. Bij te hard 
   rijden kan u de toegang met een voertuig per direct worden ontzegd op het 
   camping terrein. Ook het rijden onder invloed van alcohol is pertinent niet  
   toegestaan. Indien u aangehouden wordt door de beheerder onder invloed  
   van alcohol op het camping terrein zullen wij de politie inschakelen. Wij  
   zullen u dan ook per direct een toegangsverbod geven voor ons terrein 
   zonder uw evt. voldane stagelden te retourneren.
 - Het rijden van personenauto’s op het gras is niet toegestaan, dan enkel om  
   uwvcaravan te kunnen bereiken. 
 - Voertuigen van bezoekers dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats in 
   de vakken, buiten de camping te worden geparkeerd. U mag met uw code  
   geen bezoekers toegang geven tot de camping. Eén voertuig per plek is  
   toegestaan op de camping. Dit voertuig dient indien mogelijk op uw eigen 
   plek geparkeerd te worden of in de daarvoor bestemde parkeerplekken. 
 - Het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties aan auto’s is op de het  
   terrein van De Bosrand of de parkeerplaats buiten de camping verboden. Dit 
   wegens bodemvervuiling. 
 



 - Voertuigen/caravans die zonder toestemming van de beheerder geparkeerd  
   zijn kan/kunnen door de beheerder voor rekening en risico van de houder  
   weggesleept worden. Aanhangwagens mogen niet geparkeerd worden op de 
   parkeerplaatsen, aangezien deze bestemd zijn voor auto’s van onze gasten.  
   Ook zijn aanhangers op de recreatieplaatsen niet toegestaan, dit wegens het 
   aanzicht van de camping.
 - Indien gebruiker een kampeermiddel/voertuig te koop wil aanbieden op het  
   terrein van Camping de Bosrand, dient hiervoor toestemming gevraagd te
   worden aan de beheerder. Ook wordt een nieuwe eigenaar enkel toegestaan 
   met toestemming van de beheerder. Met ingang van 2013 worden er  
   overschrijvingskosten berekend bij de verkoop van een stacaravan. De kosten 
   hiervoor zijn 75,-. De kosten van overschrijving zijn voor de nieuwe eigenaren.

8. Afval 
 - De gebruikers dienen het terrein en bijbehorende accommodaties op Camping 
   de Bosrand schoon en netjes te houden. Afvalzakken mogen niet gedumpt  
       worden op het terrein, evenals andere spullen. 
 - Camping en camperplaatsen: Feces en afvalwater dienen in de passende  
   reservoirs te worden verzameld en via het aanwezige sanitaire station te  
   worden verwijderd. Dit is aanwezig in het sanitaire gebouw op het tourveld. 
 - Alleen in de huishouding normale hoeveelheden ontstane afval mag voor uw 
   caravan geplaatst worden om vervolgens opgehaald te worden. Het huisvuil  
   wordt in het voorseizoen driemaal per week opgehaald. In het hoogseizoen  
   wordt vuilnis dagelijks opgehaald na 16:00. Zakken mogen niet eerder aan de 
   weg worden gezet vanwege kraaien, katten, etc. Oud papier, flessen en ijzer 
   dient u zelf weg te brengen in de daarvoor bestemde bakken vooraan op de  
   camping naast de kantine. 
 - Groot afval dient de gebruiker mee te nemen naar huis en mag absoluut niet 
   worden “gedumpt” op de camping. Indien er ander afval dan normaal 
   huisafval (etenswaren etc.) wordt geplaatst aan de weg wordt dat direct bij u 
   teruggeplaatst en wordt dit aan u gemeld. 
   Het is niet toegestaan afval, spullen en rommel achter uw caravan of in uw  
   tuin te plaatsen. Elke gast is verantwoordelijk voor een nette tuin, indien dit 
   niet het geval is kan de beheerder u hierop aanspreken en een termijn stellen 
   dit af te voeren en uw tuin netjes te maken. Bij het niet reageren op dit 
   verzoek zal de campingbeheerder het opruimen en netjes maken laten 
   verzorgen en wordt de rekening aan u als gast verzonden. Het uurtarief  
   betreft 35 euro excl. 21% BTW.

9. Flora & fauna 
 - Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen.
 - Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden 
   spijkers in bomen te slaan, bomen te kappen en takken af te zagen.
 - Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden 
   verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
 - De dieren van de beheerder absoluut niet voeren! Het is niet toegestaan op  
   het land grenzend aan het “nieuwe veld” uw honden uit te laten, u daar te 
   bevinden of uw kinderen daar te laten spelen. Het is privé terrein van de
   eigenaren van Camping de Bosrand en er is geen recreatiebestemming op dit  
   gebied. Rustig vissen in de ven die zich daar bevind is mogelijk indien er geen 
   afvalresten worden aangetroffen. Dit is enkel toegestaan voor volwassenen en  
   voor eigen risico. U kunt uw groenafval op de daarvoor bestemde kar leggen 
   en niet langer het land betreden. Let ook op uw kinderen, ook zij mogen niet in 
   dit land. Het land is verboden toegang voor alle campinggasten. 

10. Veiligheid 
 - Camping en camperplaatsen: De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat het 
   door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en 
   veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de beheerder in het 
   kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel 
   (kunnen) worden gesteld. 
 - Het barbecueën is alleen met passende apparatuur toegestaan. Asresten  
   moeten volledig gedoofd zijn voordat deze via het resterende afval worden  
   verwijderd. Gelieve erop te letten dat uw buren door rookontwikkeling niet  
   worden lastig gevallen. 
 - Roken in de sanitaire ruimtes is niet toegestaan.
 - Brandblusapparaten zijn op de camping aanwezig en worden ieder jaar 
   gekeurd. In geval van brand direct de beheerder en brandweer waarschuwen. 
   Misbruik van de brandblusapparaten is verboden en indien er door misbruik  
   kosten ontstaan wordt dit verhaald op de pleger van het misbruik. 
 - De E.H.B.O. doos en AED bevinden zich in de kantine en aan de woonwagen 
   van Ellen Kamerbeek.
 - De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de 
   beheerder.
 - Gasflessen welke op het terrein bij de caravans zich bevinden of op het terrein 
   van de camping dienen goedgekeurde gasflessen te zijn. Indien er niet 
   gekeurde of gevulde flessen worden gebruikt en gasslangen die veroudert zijn 
   en er ontstaat een brand of ontploffing is de gast welke deze flessen heeft  
   gebruikt ten allen tijde verantwoordelijk voor de ontstaande schade aan de  
   eigen caravan en evt. Aanbouwen, maar ook voor alle schade berokkend aan 
   derden. Camping De Bosrand neemt hierin geen enkele 
   verantwoordelijkheid. 
 - Het gebruik van speeltoestellen, zwembad en in de buurt zijn van de dieren  
   van beheerder geschiedt geheel op eigen risico. Wij adviseren ouders met   
   klem om op hun kinderen te letten bij het zwembad omdat er geen toezicht is. 
   Toezicht op zwemmen is de verantwoordelijkheid van de ouders. Camping De 
   Bosrand neemt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor. Het zwemmen   
   met bandjes voor kinderen zonder diploma is verplicht ook als de ouders bij  
   het zwembad aanwezig zijn.
 - Drugs wordt een steeds groter probleem in heel Nederland. Camping De  
   Bosrand is resoluut in het drugsbeleid op de camping. Indien er in de kantine 
   of op ons terrein drugs wordt aangetroffen of in openbare ruimtes wordt
   gebruikt die in Nederland niet gelegaliseerd zijn wordt u onherroepelijk van  
   het terrein verwijderd. Ook de gelegaliseerde drugs willen we in geen enkel  
   opzicht openlijk op ons terrein aantreffen. Het is niet toegestaan om dit op het 
   openbare pad of in openbare ruimtes te nuttigen. Camping De Bosrand wil een 
   veilige omgeving voor kinderen kunnen zijn. We vragen dan ook een ieder om 
   samen onze camping veilig te houden.

11. Huisdieren 
 - Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet hinderlijk loslopen, op  
   het kampeerterrein worden uitgelaten en niet worden opgesloten bij 
   afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk aansprakelijk zijn. 



12. Spelen 
 - Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid 
   van de kampeerplaatsen, auto’s, accommodaties, installaties of sanitaire  
   voorzieningen. Als ouder heeft u de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
   voor eventueel ontstane schades toe door u of uw kinderen zijn veroorzaakt.

13. Stalling en verzekering
 - Alleen met toestemming van de beheerder kan men materieel achterlaten op 
   het terrein en dan alleen op de door de beheerder aangewezen plaats.
 - De beheerder is niet aansprakelijk voor dit materieel in de afwezigheid van de 
   eigenaar.
 - De tarieven voor dit soort stalling kunt u opvragen bij de beheerder.
 - Het laten overstaan van uw toercaravan op het toerveld van Camping De 
   Bosrand buiten het seizoen is op eigen risico van de eigenaren van de 
   toercaravan. Camping De Bosrand biedt deze mogelijkheid op dit moment nog 
   kosteloos aan en neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid voor enige  
   schade, wel of niet toegebracht door werkzaamheden die in de winter dienen  
   te worden uitgevoerd. Men dient hiervoor zelf de tourcaravan voldoende te  
   verzekeren. 
 - Betreffende de verzekering van de stacaravans van onze gasten dient iedere 
   gast zelf de stacaravan in verzekering te nemen en zijn gasten van Camping 
   De Bosrand dit verplicht. Camping De Bosrand kan geen aansprakelijkheid  
   nemen voor schade welke wordt toegebracht door andere gasten, of kinderen 
   van gasten, dit dient onderling met de verplichte WA verzekering geregeld te 
   worden. 
 - Schade door opspatte de stenen van het pad wat over de camping loopt, wat 
   schade kan toebrengen aan glas van de stacaravans dient geclaimd te worden 
   bij uw eigen verzekering. 

De reglementen worden aan al onze gasten uitgereikt in het 
programmaboekje van ieder jaar. Iedereen dient zich in te lezen in de 

kampeerreglementen en van de regels en bepalingen op de hoogte te zijn. 
Fam. Kamerbeek 2018




