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Welkom in Seizoen 2019

Er staat ons weer een heerlijk nieuw seizoen te wachten op Camping 
De Bosrand. Het afgelopen seizoen hebben we heerlijk mogen genieten 
van de vele zonnige dagen. We gaan ervan uit dat ook 2019 weer mooie 
periodes met zich meebrengt zodat we allemaal kunnen genieten van 
het fantastische weer.

We hebben eind 2018 en de start van 2019 ook hard doorgewerkt en in 
2019 is de kantine voorzien van een volledig nieuwe look. Er is 
gekozen voor een modern en  deels landelijk interieur. De kaart van 
onze eetgelegenheid is aangepast, zo kun je in ons restaurant of op het 
terras lekker gezellig lunchen en dineren.  

In de speeltuin hebben we een nieuw, leuk en uitdagend klimtoestel 
voor de grotere kinderen neergezet, ook is er voor de kleinere 
campinggasten een nieuw wipstoestel geplaatst.

In seizoen 2018 is door de extreme warmte ontzettend veel gebruik 
gemaakt van het zwembad. Door de extreme drukte in het bad hebben 
wij in de warme tijd veel moeite moeten doen het bad goed te houden. 
Dit komt met name door gebruik van veelvuldig gebruik van creme en 
olie tegen de zon. Er wordt dan ook een buitendouche bij het zwembad 
geplaatst in combinatie met een neutrale zeep om het zwemwater 
minder te belasten. Het is dan ook verplicht voorafgaand aan een bad 
deze douche en zeep te gebruiken. Zou u de kinderen en 
kleinkinderen dit ook willen uitleggen zodat we samen de 
waterkwaliteit kunnen blijven waarborgen. 

Het restaurant/cafe van onze camping zal dit jaar verzorgd worden 
door Ellen Kamerbeek, Franky, Kaya, Nina en Marius. Voor al uw 
vragen over het terrein kunt u terecht bij Wim Kamerbeek en Ellen 
Kamerbeek. Administratieve vragen kunt u altijd mailen naar 
info@camping-debosrand.nl of neem contact op met Ellen Kamerbeek. 
We zijn er weer graag voor u in 2019.

Vorig jaar hebben we voor het eerst samengewerkt met Recreatieteam 
E&R De Pol. Dat was voor ons allemaal nieuw, maar het is erg goed 
bevallen. E&R is een team wat bestaat uit enthousiaste mensen die 
vanuit de kerk op campings de recreatie verzorgen, dit vanuit een 
gelovig uitgangspunt. De kinderen hebben het vorig jaar voor ons 
gevoel als erg leuk ervaren en dit gevoel was ook vanuit E&R en onze 
camping zeer positief. We mogen de teams van E&R dan ook in 2019 
weer verwelkomen. U bent van ons gewend dat wij een programma vrij 
vroeg in het seizoen verwerken in ons programmaboekje. Dit jaar zal 
dat programma minder omvangrijk zijn dan u van ons bent gewend. 
Reden hiervoor is dat E&R in het seizoen wekelijks met hun eigen 
programmaboekje bij u langs komen. De grote activiteiten verzorgd 
Camping De Bosrand zelf, wel zal E&R hier ook vast bij willen zijn, de 
zeskamp is natuurlijk altijd beregezellig..en wat al niet meer...! Houd 
ook altijd even de krijtborden in de peiling, soms kan er een activiteit 
wijzigen of nieuw gepland zijn, dan houden wij u via de borden en Fa-
cebook uiteraard op de hoogte!

Team Camping De Bosrand
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Kantine, Restaurant en snackbar..!

De kantine heeft een mooie renovatie 
gehad waar we eind 2018 mee zijn 
begonnen en voor seizoen 2019 af is. 

Vanaf 29 maart 2019 opent de kantine haar 
deuren weer voor het seizoen 2019. 
Uiteraard is onze keuken van vrijdag tot en 
met zondag geopend van 17:00 t/m 21:00. 

Vanaf 4 mei 2019 zijn we vanaf 11:00 in de 
ochtend geopend in de weekenden, we 
serveren dan ook heerlijke lunches. We 
openen dan elk weekend op vrijdag vanaf 
16:00. 

Het klaverjassen onder leiding van Jaap en Dirk start vanaf 13 april 2019 tot en met 27 september 2019 weer op 
iedere vrijdagavond vanaf 20:00. Er zijn dan vleesprijzen te winnen, de inleg is € 3,-. 

Iedere zaterdagavond vanaf 30 maart 2019 t/m 26 oktober 2019 is er de wekelijke gezellige bingo avond. Alle 
rondes 1 kaartje kosten € 10,- , 2 kaartjes voor alle rondes € 17,50 en 3 kaartjes voor alle rondes € 22,50

Onze snackbar is elk weekend vanaf de vrijdag geopend vanaf 16:00 voor de verse frietjes en de lekkere snacks, 
die u kunt nuttigen in de kantine maar ook mee kunt nemen, dan wordt het voor u ingepakt.

Ons restaurant waar de heerlijkste gerechten ook in 2019 weer worden geserveerd is ieder weekend geopend en er 
is een nieuwe uitdagende menukaart samengesteld van eerlijke en heerlijke producten!

In het weekend is de bar ook geopend voor een gezellig babbeltje en een drankje, dus voel je welkom.

Het vakantieseizoen is gevuld met een aantal leuke muziek & feestavonden, waar we altijd een boel gezelligheid 
ervaren en we elkaar weer even ontmoeten. 
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 Onderstaande is het recreatie programma voor 2019. Hierop komt de aanvulling van 
E&R in de bouwvakperiode vanaf 27 juli tot en met 11 of 18 augustus 2019.

* Iedere dag vanaf 29 juli tot en met 10 of 17 augustus is er m.u.v. zondag programma van E&R.

Zondag  21 april   Paasfeest voor ouders en kinderen  14:00 in de kantine
Maandag  22 april  Fietstocht/Scootmobieltocht 25km  13:00 bij de kantine
Zaterdag  11 mei   Knutselen moederdag cadeau   13:00 in de kantine, 
          verboden voor moeders!
Zondag  9 juni   Kinderbingo 5 rondes € 4,-   14:00 in de kantine, 
          iedereen van harte welkom
Maandag  10 juni  Fietstocht scootmobieltocht   13:00 bij de kantine
Zaterdag  15 juni   Knutselen vaderdag cadeau   13:00 in de kantine, 
          verboden voor vaders!
Zaterdag  27 juli   Heerlijke Barbeque    17:30 bij de kantine, 
          deelname is € 13,50 p.p.
Zaterdag  27 juli   Bingo 11 rondes    20:30 in de kantine
Zaterdag  27 juli   Feestavond met hapjes en zanger  22:30-02:00 in de kantine
Dinsdag  30 juli   Rokvoetbal/Bounce ball in samenwerking  12:30 bij de kantine verzamelen, 
    met Camping Het Veentje   13:00 start op Het Veentje  
Donderdag  1 augustus  Volleybalwedstrijd op De Krolsbergen  09:15 verzamelen bij de kantine,
          gezamenlijk naar De Krolsbergen 
Vrijdag  2 augustus   Zeskamp     10:30 verzamelen bij de kantine
Zaterdag  3 augustus   Bingo 11 rondes    20:30 in de kantine
Zaterdag  3 augustus   Feestavond met hapjes en zanger  22:30-02:00 in de kantine
Dinsdag  6 augustus   Horrornacht      10:00 verzamelen bij de kantine, 
          start is op Camping Het Veentje, 
          eindigt op Camping De Bosrand
Donderdag  8 augustus   Volleybalwedstrijd op Het Veentje  09:15 verzamelen bij de kantine, 
          gezamenlijk naar Het Veentje
Zaterdag  10 augustus  Bingo 11 rondes    20:30 in de kantine
Zaterdag  10 augustus  Feestavond met hapjes en zanger  22:30-02:00 in de kantine
Maandag  12 augustus  Whats's App Speurtocht   19:00 start vanaf De Bosrand in  
          samenwerking met Het Veentje
Donderdag  15 augustus   Volleybalwedstrijd op    09:30 verzamelen op het 
    Camping De Bosrand    sportveld van De Bosrand
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Een woord van E&R

Beste campinggasten,

U heeft ons (E&R) vorig jaar misschien al een 
keer gezien of gesproken, maar ook dit jaar 
zijn wij weer van de partij. Als E&R-project 
komen we een aantal weken naast u op de 
camping staan. En wel vanaf 27 juli. U kunt 
ons herkennen aan onze naamkaartjes en vaak 
dragen we ook dezelfde t-shirts.

Wie zijn wij?
In de zomer komen wij drie (of vier) keer een 
week op de camping met een team van 
ongeveer zeven personen. Het team bestaat uit 
een teamleider, volwassenwerkers, tienerwerkers 
en kinderwerkers. Tijdens de week willen wij bij 
jullie Evangeliseren en Recreëren (E&R). Dat 
betekent dat wij graag ons geloof in de God van 
de Bijbel uitdragen, maar vooral ook dat wij 
allemaal leuke dingen organiseren. Wij zijn 
(bijna) altijd te vinden bij de grote witte tenten 
op het achterste veld op de camping. Komt u ook 
een keer langs? 

Wat doen wij?
Ons programma ziet er elke week ongeveer 
hetzelfde uit. Iedere dag (behalve zondag) zijn 
de volgende dingen bij ons te doen:
 - 10.30 kinderclub
 - 11.15 knutselclub
 - 11.15 tienerclub
 - 15.00 recreatie-activiteit
 - 19.00 poppenkast
 - 20.00 open tent
 - 22.00 avondsluiting

De kinder- en knutselclub zijn voor de kinderen die op de basisschool 
zitten (4 tot 12 jaar). Bij de kinderclub gaan we lekker dansen en zingen, 
en lezen we samen een Bijbelverhaal. Bij de knutselclub gaan we iedere dag 
iets moois maken dat je mee naar huis kan nemen. De tienerclub is voor 
tieners die naar de middelbare school gaan (12 jaar en ouder). Hier gaan we 
vooral gezellige dingen doen. Kletsen, een spel spelen, wat je maar wil! 

Iedere middag is er een recreatie-activiteit. Wat dat is blijft nog even een 
verrassing, het is in ieder geval elke keer iets anders! Of deze activiteit voor 
de kinderen of voor de tieners (of beide) is, zal verschillen van dag tot dag. 
Omdat zaterdagmiddag een wisseling van de wacht is (het oude team gaat 
naar huis en het nieuwe team komt aan) zal er dan geen 
recreatie-activiteit zijn.

Ook ‘s avonds is het weer een vol programma. Om kwart voor zeven 
worden de kinderen van de camping opgehaald door clowns, of andere 
gekke figuren, om gezellig samen te gaan kijken naar de poppenkast. Wie 
weet wat Jan Klaassen deze zomer allemaal gaat beleven! Vanaf acht uur 
hebben we ‘open tent’. Dat betekent dat de deur open staat voor iedereen. 
Kom lekker koffie drinken, een spelletje spelen of een goed gesprek 
houden. Er is hier altijd wat te doen voor alle leeftijden!

Elke dag houden we als laatste een avondsluiting in de tent. Hier willen wij 
samen de dag afsluiten met elkaar en met God. Dit kan allerlei 
verschillende vormen hebben. Samen zingen, lezen of praten. Kom vooral 
eens langs om te kijken! 

Naast de vaste activiteiten houden we één keer in de week ook een 
crea-activiteit voor volwassenen. Maar natuurlijk bent u ook allemaal van 
harte welkom om met uw kinderen mee te komen naar activiteiten. En kom 
vooral ook langs bij open tent en op de avondsluiting. Verder lopen de 
volwassenwerkers lekker veel rond op de camping. U kunt hen altijd 
aanspreken voor een praatje, en heel misschien komen ze wel een keer soep 
brengen om vier uur. 

In het weekend gaat het iets anders. Zoals gezegd is er op zaterdag een 
wisseling van de wacht. Op zondag houden wij ‘s ochtends een tentdienst. 
Voelt u zich vooral vrij om bij deze bijeenkomst langs te komen. 
‘s Middags zullen wij als team naar de kerk gaan. ‘s Avonds is er tot slot 
nog een avondzang. Hierbij zullen wij samen lekker veel liederen zingen. 
Vaak komen hier ook mensen op af van de gereformeerd-vrijgemaakte 
kerken uit de buurt die het project steunen (de gemeentes in Meppel, 
Steenwijk, Staphorst en Rouveen) om te kijken hoe het er hier aan toe gaat. 
Tijdens deze avondzang wil het nieuwe team zich ook graag aan u 
voorstellen. 

Wat kunt u verder nog verwachten?
Dit is natuurlijk wel heel veel informatie. Daarom brengen wij iedere 
zaterdag dat wij er zijn een klein programmaboekje bij u langs waar 
duidelijk in zal staan wat er wanneer te doen zal zijn. Daarnaast kunt u op 
de borden bij de ingang van de camping en de opgang naar het achterste 
veld ook altijd zien wat de eerstvolgende activiteiten zijn. 

We hopen u te zien en te spreken deze zomer!

Groetjes van E&R. 
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Handige weetjes

Veiligheid op Camping De Bosrand
Dit jaar kunt u weer op onze BHV mensen rekenen. Tot het BHV Team behoren in 2019: 
Marcel Kamerbeek, Wim Kamerbeek, Kaya van der Ploeg, Lisa van der Ploeg, Jaap Backer en Ellen 
Kamerbeek. Uiteraard is het zo wanneer u zich in een levensbedreigende situatie bevind en acute hulp 
nodig heeft het verstandig is dan allereerst zelf 112 te alarmeren. 

In 2018 hebben wij mensen erop geattendeerd dat het vullen van niet geschikte gasflessen niet toegestaan 
is op het terrein van Camping De Bosrand. We zijn verheugd dat een groot aantal van onze gasten die dit 
voorheen wel deden een goedgekeurde LPG fles hiervoor hebben aangeschaft of gewoon de 
butaanflessen kopen bij de kantine, die door Smeding worden geleverd. Wij gaan ervan uit dat we in 
2019 veilig met elkaar kunnen kamperen en iedereen daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. Bij een 
incident met een niet goedgekeurde gasfles bent u aansprakelijk voor schade en letsel aan uw 
medekampeerders. We gaan ervan uit dat niemand dat op zijn of haar geweten wil hebben. De gevolgen 
zijn dan niet te overzien. Wees dus wijs en wees zuinig op jezelf en op elkaar!

Gasslangen dienen eens in de 3 jaar te worden vervangen. De slangen kunnen lekkages gaan vertonen, 
dat kost gas en kan gevaarlijke situaties opleveren. Houdt ook hier rekening mee. Het ingraven van 
gasslangen is niet toegestaan!

Wifi Tickets
hoe en wat..

Op onze camping is natuurlijk ook wifi. De wifi wordt verzorgd door Wifitenne en ook de 
helpdesk is bereikbaar indien u problemen ondervindt met ons wifi netwerk.

Voor alle prijzen van de wifiticket kunt u onze website raadplegen: 
www.camping-debosrand.nl

Stagelden 2019 en 
plaatsinformatie

Meer informatie over prijzen 
van stageld kun je tevens 
vinden op onze website:

www.camping-debosrand.nl

Op onze camping zijn 163 vas-
te standplaatsen, bedoeld voor 
stacaravans en chalets. Op de 
meeste plaatsen is reeds 10 am-
pere het meest gangbaar en op 
een enkele plek heeft men nog 
voldoende aan 6 ampere. Op 
het terrein is centrale antenne 
aanwezig, hiermee ontvangen 
onze gasten een aantal televi-
siezenders. Is er behoefte aan 
andere kanalen is een Digiten-
ne abonnement dan aan te ra-
den. Op de staplaatsen is een 
abonnement van Ziggo niet 
mogelijk, reden hiervoor is dat 
de CAI kasten in eigen beheer 
en bezit zijn. Het aanvragen 
van internet via Ziggo is ook 
niet mogelijk op ons systeem.

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
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Keigoede Fietsroute

Deze keigoeie fietsroute gaat langs hunebedden, 
door de oernatuur van het Holtingerveld en via 
het eeuwen oude historische plaatsje Dwingeloo 
en Diever weer terug. Kortom Drenthe op z’n 
mooist! 

 Fiets deze route met de gratis fietsroute app!

Bron: https://www.fietsnetwerk.nl/fietsrou-
tes/downloaden/fietsroutekaart-en-beschrij-
ving/5c10dcbf2158c

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.

Wandelen door Holland Venetië 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.

“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)

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.

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
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Campingreglement 2019

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 uw verblijf van 

toepassing. 

1.  Algemeen 
 - Marcel en Ellen Kamerbeek, hierna te noemen “de beheerders”, zijn de eigenaren 
    van Camping De Bosrand. De beheerders kunnen zich laten vervangen door een 
    derde en of zijn/haar 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 en diefstal 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 (check hiervoor de openingstijden in het jaarlijkse 
    programmaboekje). Indien er niemand aanwezig is, kunt u Ellen of 
    Wim Kamerbeek bellen/appen. 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,- 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 ons afrekend. Deze regeling geldt uitsluitend bij verhuur van uw 
    caravan of chalet op ons terrein. En geldt niet bij visite overnachtingen. Losse 
    overnachtingen kosten € 5,- p.p.p.n. dit is inclusief de toeristenbelasting van € 1,- 
    p.p.p.n. Met een visitepas kunt u de overnachtingen afkopen van uw visite, dit 
    geldt niet voor verhuur an uw caravan of chalet aan derden. Ook koopt u met de 
    visitepas niet de toeristenbelasting af, aangezien deze is vastgesteld p.p.p.n. door 
    de Gemeente Steenwijkerland.

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 
    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 en drugs  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 uw 
    caravan 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     

z.o.z.
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    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 en aanhangers 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 kan 
    driemaal per week worden aangeboden op zondag, woensdag en vrijdagen van 
    15:00-16:00 de vuinisbakken staan vooraan op het terrein en tussen dit tijdstip zijn 
    de bakken dan ook geopend en is er een medewerker van Camping De Bosrand 
    bij aanwezig 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 aangebpoden bij de milieustraat van 
    onze camping,  zal dit niet worden ingenomen. 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 
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    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 verantwoordelijkheid te nemen zijn/haar stacaravan te verzekeren tegen 
    schade etc. Ook dient een gast voorzien te zijn van een WA verzekering. 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. 
    Gasflessen dienen goedgekeurde gasflessen te zijn en het is verboden op het 
    terrein van Camping De Bosrand om gastanken van auto’s te plaatsen, gasflessen 
    te vullen met LPG (behalve als de flessen daarvoor zijn goedgekeurd en dit door 
    uw verzekering ook is geaccepteerd).
 - 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. 
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