PARKREGLEMENT SEIZOEN- EN JAARPLAATSEN CAMPING DE ROTONDE
Aanvullend reglement
Het onderhavige reglement is een aanvulling op de van toepassing zijnde Recron voorwaarden vaste
plaatsen.
Alarmnummer
Het algemeen alarmnummer voor brandweer, ambulance en politie: 1-1-2, gebruik dit nummer slechts
in noodgevallen! Laat a.u.b. het inschakelen van de nooddiensten over aan de medewerkers van
Camping De Rotonde. Is de situatie dusdanig dat u zelf een hulpdienst oproept, zorg er dan voor dat de
receptie op de hoogte is. Bij de receptie is een AED aanwezig.
Beheerderswoning
De beheerderswoning vindt u bij de ingang van de camping. U kunt hier uitsluitend terecht voor
dringende zaken. Is de receptie gesloten? Bel dan eerst het nummer van de camping 0345-651315, u
krijgt de dienstdoende medewerker aan de telefoon. Bij geen gehoor kunt u terecht bij de
beheerderswoning.
Bezoekers
Bezoekers van onze gasten zijn uiteraard welkom. De entree is €3,- per persoon (vanaf 3 jaar), voor
bezoekende honden geldt een tarief van €2,-. Voorkom teleurstellingen en informeer uw bezoekers
hierover vooraf. Krijgt u regelmatig dezelfde personen op bezoek, zoals familie of vrienden? Bij de
receptie zijn ook seizoenabonnementen verkrijgbaar. Zie ook “feestjes”.
Bouwen
Alle punten over bouwen en verbouwen op uw kavel staan opgenomen in de bijlage van dit reglement.
(Camping)gas
Gasflessen zijn in verschillende formaten te koop bij de receptie. Aangezien de gasprijzen nogal
schommelen, kunnen wij u geen vaste tarieven noemen. Bij inlevering van een lege gasfles ontvangt u
tegen betaling een volle terug. De kavels Fregat 9 t/m 20 en alle kavels op chaletveld Driemaster
beschikken over een vaste gasaansluiting.
Centraal Antenne Systeem
Camping De Rotonde is voorzien van een centraal antennesysteem. Elke kampeerder, met uitzondering
van de kavels op de Driemaster en Clipper 42 t/m 55, beschikt over ca. 20 kanalen. Het
zenderoverzicht is bij de receptie verkrijgbaar.
Contracten vaste plaatsen
Voorafgaand aan uw verblijf op Camping De Rotonde maken wij een aantal afspraken met u en leggen
deze vast in een contract. Op deze contracten zijn de Recron voorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden zijn tot stand gekomen na overleg met en instemming van de ANWB en de Consumentenbond. Tevens ontvangen wij graag van iedere nieuwe gast een volledig ingevuld
gastgegevensformulier. Iedere nieuwe gast die gebruik maakt van een jaarplaats ontvangt daarnaast
dit aanvullende park reglement.
Dierenarts
De dichtstbijzijnde dierenarts: Dierenkliniek De Kwaker, ’t Oosteneind 1b, Deil (tel: 0345-571648).
Tussen 08.00 en 09.00 uur kunt u op werkdagen bellen voor een afspraak. Op andere tijden hoort u
wie er dienst heeft voor spoedgevallen.
Dokter
De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk: Dr. van de Woestijne, Geresteyn 2a, Deil. (tel: 0345 - 651210).
De doktoren werken alleen op afspraak. Voor aanvraag van visites en telefonische consulten kunt u de
praktijk tussen 8.00 uur en 09.00 uur bereiken. Na 17.00 uur en in de weekenden kunt u alleen in
spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost te Tiel (bij het ziekenhuis) tel. 0900-7060504.
EHBO
Voor EHBO kunt u terecht bij de receptie of in dringende gevallen bij de beheerderswoning. Bij de
receptie is een AED aanwezig.
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Elektra
Alle standplaatsen beschikken over een elektrameter. Probeer uw eigen kosten in de gaten te houden.
Stoken op elektra is erg duur! Afhankelijk van de ligging van de kavel is er 6 Amp. (max. 1300W) of 10
Amp. (max. 2200W) beschikbaar. Elektra wordt op (voor)seizoen- en jaarplaatsen naar verbruik per
kavel afgerekend.
Feestjes
Het houden van een feestje op eigen standplaats is mogelijk, zolang dit geen overlast voor andere
gasten oplevert. Buitenmuziek is niet toegestaan. Verwacht u veel bezoekers? U kunt vóóraf bij de
receptie afspraken maken over een groepskorting. Bent u jarig? Op uw verjaardag hoeft uw bezoek
geen entree te betalen. Uw verjaardag dient wel bij ons bekend te zijn. Bezoekers dienen de camping
vóór 22.00 uur verlaten te hebben. Dit is ook het tijdstip dat uw feest beëindigd moet zijn. Het
plaatsen van luchtkussens, e.d. op of bij de kavel is niet toegestaan.
Gedragsregels
Op onze camping verblijven gelijktijdig veel mensen. Het werken met “verboden en geboden” is dus
onvermijdelijk. Iedereen wil een plezierig verblijf. Wij doen daarom een beroep op u: houd rekening
met elkaar en respecteer onze campingregels. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een
ander niet". De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn medegasten en eventuele
bezoekers.
Glascontainer
Gooi geen glaswerk bij het gewone afval. Maak gebruik van de glascontainer welke zich op het
containerplein in de buurt van de receptie bevindt. Zie ook “huishoudelijk afval”.
Graven
Op het terrein mag i.v.m. de onderliggende leidingen, kabels en het gras niet gegraven worden dan wel
palen geslagen worden. Beschadigingen geven onnodige overlast en storingen. Reparatiekosten zijn
voor rekening van de veroorzaker. Voor vragen over ligging van kabels e.d. kunt u terecht op de
receptie.
Honden
Honden zijn bij Camping De Rotonde welkom als gast. Hiervoor zijn gedragsregels:
 houd uw hond aangelijnd tijdens de wandeling en gebruik het schepje of zakje voor de
uitwerpselen;
 per kavel worden maximaal 2 honden toegestaan;
 kosten zijn € 48,- per hond per jaar;
 laat uw hond uit op het hondenuitlaatpad of buiten de camping;
 op de ligweide bij het zwembad en op het voetbalveld zijn geen honden toegestaan.
Huishoudelijk afval
Huishoudelijk afval kunt u kwijt in de ondergrondse containers. Deze kunt u vinden op het
containerplein bij de receptie. Hier kunt u buiten het huishoudelijk afval ook uw glas en papier kwijt.
Lawaai/nachtrust
Een ieder komt voor zijn/haar rust naar de camping, houdt daarom rekening met uw medekampeerder.
Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient er geen enkele vorm van overlast te zijn. Tijdens deze uren is er
geen gemotoriseerd verkeer op de camping toegestaan en zijn de slagbomen buiten werking.
Muziek
Muziek mag alleen voor eigen gebruik ten gehore zijn. Dit geldt ook in het geval van feestjes en andere
gezellige bijeenkomsten.
Parkeren
Er zijn verschillende parkeerhavens gemaakt, verspreid over de gehele camping. Ook bieden de
centrale parkeerplaatsen u parkeerruimte. Parkeert u uw vervoermiddel dus alleen daar waar dit is
toegestaan.
Post
Binnengekomen post wordt op alfabetische volgorde van achternaam gesorteerd. U vindt uw brieven en
kaarten in het grote postvak bij de receptie. Wij vragen u zelf uw post op te halen en dit niet door uw
kinderen te laten doen. Uitgaande post kunt u deponeren in de brievenbus van PostNL, deze vindt u
iets voorbij de receptie. De brievenbus wordt dagelijks geleegd. Verwacht u een pakketje? Meld dit dan
bij de receptie. Postzegels worden verkocht bij de campingwinkel.
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Receptie
De receptie is in het seizoen dagelijks minimaal geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. U kunt hier
terecht met al uw vragen en /of opmerkingen over bijvoorbeeld reserveringen, verkoop of verhuur van
uw caravan. Ook kunt u hier artikelen kopen als fietsroutes, streekkaarten, gasflessen e.d.. Buiten het
seizoen is de receptie beperkt geopend.
Recreatiemedewerkers
Tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in het hoogseizoen zijn er recreatiemedewerkers op
de camping. Zij houden zich speciaal bezig met het dagelijks organiseren van leuke, creatieve en
spannende jeugdactiviteiten. Daarnaast organiseren vrijwilligers onder de vaste gasten ook veel
activiteiten. De Rotonde App geeft hierover het laatste nieuws.
Sanitaire voorzieningen
Het medegebruik van de sanitaire voorzieningen op de camping door vaste gasten is vanzelfsprekend
toegestaan. Houd rekening met andere gasten en houd douches niet onnodig bezet. De familiedouches
zijn uitsluitend bestemd voor ouder/kind combinaties en niet voor individuele personen of verliefde
stelletjes (ongeacht hun leeftijd). Laat na gebruik de sanitaire ruimtes altijd netjes achter. Zeker zo fijn
voor de volgende gebruiker.
Slagboom
De slagboom werkt tussen 7.00 uur en 22.00 uur, daarna is het niet toegestaan op de camping te
rijden met een gemotoriseerd voertuig. Van 1 november tot 1 april is de slagboom beperkt geopend.
De toegangstijden worden per nieuwsbrief bekend gemaakt.
Slagboompas
Tegen betaling van een borgsom van € 46,00 geven wij per kavel één slagboompas voor de slagboom
uit. Het is niet toegestaan deze slagboompas aan anderen in gebruik te geven.
Storingen
Signaleert u storingen aan algemene voorzieningen, meld deze even bij de receptie. Storingen kunt u
ook telefonisch doorgeven op ons centrale nummer of via de Camping App. Na 22.00 uur kunnen wij de
storingen niet meer verhelpen, graag de volgende dag dit doorgeven.
Tennis
Camping De Rotonde beschikt over 2 tennisbanen die gelegen zijn naast restaurant La Place De
Rotonde. U betaalt de baan huur wanneer u reserveert. Er zijn ook seizoenabonnementen verkrijgbaar.
Tennisrackets kunt u tegen een borgsom lenen. Reserveren en/of meer informatie bij de receptie.
Varen
Alleen in de grote plas mag gevaren worden met kleine roeibootjes en buiten de lijnen van het
zwembad. Het gebruik van een elektrische buitenboordmotor is toegestaan.
Verkeer
Op het terrein gelden dezelfde verkeersregels als op de
snelheid. 5 km per uur (stapvoets) is HARD GENOEG!
voetgangers en vooral spelende kinderen dient iedereen zich
kinderen komen overal vandaan en niemand moet er aan
naleven van deze regels wordt de slagboompas geblokkeerd.

openbare weg met uitzondering van de
In verband met de veiligheid van alle
strikt aan deze limiet te houden. Spelende
denken dat er iets gebeurt. Bij het niet

Vissen
Alleen campinggasten mogen vissen op onze vijvers (met uitzondering van het afgebakende zwembad
gedeelte en voor La Place). In het belang van de vissen, de waterkwaliteit en niet vissende
campinggasten, is er een apart reglement opgesteld voor het vissen op de vijvers van de camping.
Deze is verkrijgbaar bij de receptie.
Vuurkorven
In het verleden heeft het gebruik van vuurkorven (open vuur) enkele malen schade opgeleverd aan
voortenten en zonneschermen. Hierdoor is het niet toegestaan een open vuur te maken. Ter
verduidelijking, barbecuen valt hier niet onder.
Wasserette
In het centrale toiletgebouw staan 2 wasmachines en 2 drogers. Deze werken op munten die tegen
betaling verkrijgbaar zijn bij de receptie. Waspoeder is bij de prijs inbegrepen en wordt automatisch
toegevoegd.
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Wifi
Inlogcodes voor het gebruik van wifi zijn verkrijgbaar bij de receptie. Tevens kunt u hier ook de
handleiding verkrijgen.
Zwemmen
Zwemmen is enkel toegestaan in de afgezette zwemgedeelten.
Zwembad
Gebruik van het zwembad is gratis voor campinggasten. Het zwembad is verdeeld in drie bassins: een
peuterbadje, een kindergedeelte en een diep gedeelte. En er is een superwaterglijbaan! Let u op de
vlag bij de entree van het bad, hier geven wij aan of er al dan niet toezicht aanwezig is.
Bijlage: Regels inrichting standplaats vaste plaatsen.
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Reglement inrichtingen en onderhoud vaste standplaatsen
Sinds 1-4-2009 gelden onderstaande regels voor alle standplaatsen behalve voor Driemaster, hierop is
een aangepast reglement van toepassing. Onderstaande regels zijn van toepassing op alle kavels die
na 1 april 2009 een nieuwe huurder hebben gekregen. Een standplaats kan alleen met caravan worden
overgedragen aan een nieuwe huurder/ eigenaar zodra standplaats en caravan aan onderstaande
regels voldoen.
Daarnaast is het zeker niet zo dat wanneer bepaalde inrichtingselementen niet in de regels staan
vermeld dat dit dan is toegestaan. Een goede raad is om niet naar een ander te kijken betreffende de
inrichting van de standplaats maar te overleggen met de leiding van de camping. Voorkom
teleurstellingen, onnodige kosten en werk. Afwijkende inrichting welke toegestaan wordt zal altijd
schriftelijk worden vastgelegd. Middels periodieke controles wordt getoetst of een standplaats is
ingericht conform onderstaand reglement of voldoet aan gemaakte afspraken. Bouwsels en/of caravans
die niet aan de onderstaande eisen voldoen moeten worden aangepast of verwijderd.
Aardlek

Iedere caravan dient voorzien te zijn van een gekeurde aardlekschakelaar (6 of 10 Amp). Alle
aansluitpunten op de standplaats (caravan, berging, terras) dienen door de aardlekschakelaar gezekerd
te zijn.
Afdekzeilen

Het gebruik van afdekzeilen op de kavel is in de periode april t/m september in het geheel niet
toegestaan. Het is ook niet toegestaan (gedeelten van) caravans of terrasoverkappingen in de
winterperiode met dekzeilen af te dekken of af te sluiten.
Afzetten van/op de kavel

Kavels dienen rondom uitsluitend afgezet te worden met schaaldelen, waarbij de bovenkant van de
delen 50 cm boven het maaiveld ligt en de kleur bruin dient te zijn. Dubbele schaaldelen boven elkaar
zijn niet toegestaan. Schuttingen en pergola’s zijn niet toegestaan. In overleg zijn haagbeplantingen
toegestaan. Aan voorzijde standplaats max. 60 cm hoog, tussen caravans en aan de achterzijde van
een kavel max. 150 cm hoog.
Op de kavel mag op de hoogte van de voorzijde caravan een afzetting worden geplaatst van 3 meter
breed en maximaal 150 cm hoog. Deze afzetting mag bestaan uit een begroeid scherm van beton
vlechtijzer of een beukenhaag dan wel conifeerhaag. Vraag om schriftelijke toestemming van de
parkleiding.
Antennemasten, vlaggemasten en schotels

Op de kavels mogen geen vlaggemasten, antennemasten of schotels staan.
Beplanting op de kavel

Beplanting geeft onze camping een fraai beeld. Camping De Rotonde geeft de voorkeur aan
beplantingssoorten die oorspronkelijk in de Betuwe voor kwamen (geen naald hout), een lijst hiervan
sturen wij u met plezier toe. Alle beplanting die aanwezig is op de eigen kavel is eigendom van de
huurder, deze dient dan ook zelf onderhoud hieraan te plegen. Struikvormers mogen maximaal de
hoogte bereiken van 1.80 cm. Boomvormers mogen geen overlast bezorgen voor derden. Bij discussie
tussen huurders bepaalt de parkleiding of er al dan niet overlast is. Het is niet toegestaan kunstgras
aan te brengen op de kavel.
Camping De Rotonde is (na voorafgaande maning) bij achterstallig onderhoud gerechtigd op kosten
van de huurder noodzakelijk onderhoud te verrichten. Tevens kan Camping De Rotonde bomen en
struiken kappen/rooien als deze gevaar vormen bij harde wind.
Beplantingsstrook

De beplantingstroken behoren tot het openbare terrein van de camping en niet tot de kavels. Het is
dan ook niet toegestaan zelf onderhoud te plegen aan deze strook. Dit verzorgt de camping. Het is niet
toegestaan zaken in deze strook op te slaan dan wel te plaatsen. Er mag geen enkele vorm van afval
gedumpt worden in de beplanting (ook geen maaisel of gft).
Bouwen

Als u wilt (ver)bouwen op de camping dient u dit te doen in de periode april tot en met juni of
september. In de periode juli en augustus is dit niet toegestaan i.v.m. de rust in de vakantieperiode.
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Controle op bebouwingen

Camping De Rotonde beschikt over digitale foto’s van alle kavels. Periodiek controleren wij met behulp
van deze foto’s of er aanpassingen hebben plaatsgevonden die niet aan het onderstaande reglement
voldoen. Eventuele ongewenste bebouwingen of inrichtingselementen dienen de huurders aan te
passen dan wel te verwijderen .
Glasschermen

Op de kavel mogen geen afzettingen dan wel schermen worden geplaatst van glas tenzij hiervoor
aparte schriftelijke toestemming is verleend door de parkleiding.
Maten van de caravan

De maximale maatvoering van een stacaravan is afhankelijk van de kavel waarop deze geplaatst
wordt. Merk, type en maatvoering van de stacaravan worden vastgelegd in de huurovereenkomst van
de standplaats. Bij het plaatsen van een stacaravan dient er altijd met een vrije loopruimte van
minimaal 60 cm tot de rand van de kavel rekening te worden gehouden i.v.m. te plegen onderhoud.
Een caravan moet ten alle tijden vervoerbaar blijven.
Maten van kavels

Van elke kavel is de exacte breedte en diepte geregistreerd. Aan de achterkant van de kavels dienen
bebouwing, tegels e.d. nimmer de kavelgrens te overschrijden.
Opleveren kavel bij vertrek

Als u stopt met recreëren op de camping dan zijn er twee mogelijkheden. U levert de plaats geheel
leeg en schoon op aan de camping of u verkoopt uw caravan met behoud van standplaats. Dit laatste is
alleen mogelijk als caravan en standplaatsinrichting aan dit reglement voldoen. Voorwaarden voor
verkoop met behoud van standplaats zijn bij de receptie verkrijgbaar.
Partytenten

Het is toegestaan een eenvoudige partytent van maximaal 3 bij 3 meter in plaats van een terras
overkapping te plaatsen op een stacaravanplaats. Op een toercaravanplaats is het toegestaan in plaats
van een luifel een partytent te plaatsen. Voor zowel toercaravanplaats of stacaravanplaats geldt dat
beide niet is toegestaan. Wanneer u voor een partytent kiest, dient deze op maximaal 4 poten te staan
en mag de nok niet hoger dan de caravan zijn. De zijwanden mogen worden voorzien van tentdoek
waarvan minimaal 50% van het oppervlak doorzichtig is. De partytent dient in de winter periode (1-11
t/m 1-4) in zijn geheel verwijderd te zijn (inclusief frame) tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Recron

Op alle verhuurovereenkomsten van Camping de Rotonde zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
Rolluiken

Het aanbrengen van rolluiken aan caravan of terrasoverkapping is niet toegestaan.
Schuttingen

Sinds 1-1-2006 is het niet toegestaan schuttingen te plaatsen dan wel uw oude schutting te
vervangen. Bij verkoop of vrijkomen van de kavel dienen de schuttingen verwijderd te worden.
Schuttingen belemmeren het onderhoud aan de beplanting en de groei hiervan. Tevens wordt de
beplantingstrook gezien als een brandgang en deze wordt hierdoor belemmerd.
Schuurtje

Het plaatsen van een schuurtje op de standplaats is aan maximale maten gebonden. De tekening en
maten hiervan zijn verkrijgbaar op de receptie. Er mag maximaal 1 schuurtje per kavel geplaatst
worden.
Terras/overkapping (zie ook partytenten)

Aan een stacaravan mag een overkapping geplaatst worden. Deze mag een afmeting hebben van
maximaal 4 meter lang en 3 meter breed en niet hoger zijn dan de goothoogte van de stacaravan. De
overkapping dient gemaakt te zijn van hout met een maximale dikte van 8x8 cm (mede voor
draagbalken waarop de golfplaten rusten). De constructie mag uit maximaal 6 palen/staanders
bestaan. De overkapping dient een mobiel karakter te hebben, dus geen grondverzet of metselwerk.
Het terras mag niet worden verhoogd, en dient derhalve op maaiveldhoogte te worden aangelegd. Aan
de achterkant van het terras mag een gesloten wand staan van ten hoogste 3 meter breed en de
hoogte van de caravan. De voor en zijkanten dienen echter ten alle tijden volledig open te blijven. De
overkapping dient met (golf)platen (doorzichtig of van hetzelfde materiaal als de dakbedekking van de
caravan) te worden afgedekt. De onderzijde van de golfplaten mag als plafond worden afgewerkt
(platen of schroten).
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De twee “open” zijden van de overkapping mogen tegen bescherming van wind en regen worden
voorzien van oprolbaar tentdoek. Minimaal 50% van het oppervlak van dit tentdoek dient doorzichtig te
zijn. De kleur van het tentdoek dient neutraal te zijn (passend bij de kleur van de caravan). Een en
ander ter beoordeling van de parkleiding. Een tekening van de overkapping is te verkrijgen op de
receptie.
Tegels

U mag een gedeelte van de kavel betegelen voor looppad, zithoekje, e.d. Echter, dit dient een beperkte
oppervlakte te zijn. Deze betegelde/verharde oppervlakte mag maximaal 30% van de totale kavel
bedragen. Hierbij is het toegestaan op velden waar geen parkeergelegenheid is om een oprit voor de
auto te maken naar de kavel toe. Dit dient echter te bestaan uit twee rijen tegels als rijspoor. Het
geheel dient gelijk met het maaiveld te liggen.
Toercaravans

Aan een toercaravan mag een (winter)voortent en een luifel geplaatst worden met totaal (caravan
+voortent + luifel) een maximale diepte van 7,5 meter. De maximaal toegestane lengte van een
toercaravan is afhankelijk van de kavel en ter beoordeling van de parkleiding. Voorkom teleurstellingen
en vraag vóóraf schriftelijke toestemming.
Verkoop caravan met behoud van standplaats

De camping dient ten alle tijden toestemming te geven voor verkoop van een caravan met behoud van
standplaats. Hierbij maken wij een aantal afwegingen, de belangrijkste zijn:
1. Voldoet de standplaatsinrichting aan het huidige reglement;
2. Algemene staat van onderhoud;
3. Leeftijd van de caravan.
Betreffende leeftijd is het zo dat een tourcaravan verkocht kan worden tot 20 jaar oud. Een stacaravan
mag met behoud van standplaats verkocht worden tot 25 jaar oud, voor chalets met houten of
kunststof bekleding geldt een leeftijd van 30 jaar.
Voor de verkoop van caravan met behoud van standplaats is een apart reglement opgesteld. Dit is
verkrijgbaar bij de receptie. Voorkom teleurstellingen en neem altijd vóóraf contact op met de
parkleiding.
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