
Regelement Camping De Knapenhoeve. 

Welkom op onze boerderij camping De Knapenhoeve. 

Wij staan graag voor jullie klaar tijdens jullie rustige fiets- of wandelvakantie. Om voor iedereen het 

verblijf zo prettig mogelijk te maken hebben wij een aantal regels die we kenbaar willen maken bij u. 

• Aankomst en vertrek: 

U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur en we zouden uw vertrek graag gerealiseerd zien 

om 12.00 uur.  

U kunt op de dag van uw vertrek nog wel gebruik maken van onze parkeerplaats waar u 

zowel uw auto als caravan mag parkeren. 

• Auto op camping terrein: 

Het is alleen toegestaan met de auto op het camping terrein te komen bij aankomst en 

vertrek. Verder is er plaats om uw auto te parkeren op ons parkeerterrein. 

• Campingplaats: 

Op uw campingplaats is alleen een luchtdoorlatend grondzeil en/of kleed toegestaan. Per 

campingplaats is er 6 Ampère stroom beschikbaar. 

• Toiletemmers chemisch toilet: 

Deze kunnen geledigd worden op de daarvoor aangewezen plaats. 

• Sanitair gebouw en afwasplaats: 

De sanitaire voorzieningen blijven 24 uur per dag open. We gebruiken deze samen, dus zorg 

dat u na elk gebruik de voorzieningen weer schoon achterlaat. Uiteraard worden deze elke 

dag door ons gepoetst. Het invalide sanitair vindt u in de naastgelegen horecaruimte. Deze is 

elke dag beschikbaar tussen 8.00 en 10.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur. Het toilet is de 

hele dag beschikbaar. Toiletten en douches zijn openbare ruimtes. Hier mag dus niet gerookt 

worden!   

• Huisdieren: Deze zijn van harte welkom op De Knapenhoeve, mits deze zijn aangelijnd. 

Uitlaten mag buiten het terrein. 

• Open vuur: Het is verboden om gebruik te maken van open vuur, zoals bijvoorbeeld een 

kampvuur, vuurkorf e.d.  

• Rusttijden: Op onze camping gelden rusttijden tussen 23.00 en 7.00 uur. Vanaf 23.00 is ook 

de toegang tot het campingterrein afgesloten door middel van een houten poort voor aan 

ons terrein. 

• Wifi: Deze is gratis. Op ons hele campingterrein is dermate goede Wifi aanwezig, en daarom 

is het niet toegestaan om wifiversterkers en/of eigen wifi hotspots te gebruiken. Dit om 

overlast voor anderen te voorkomen. 

• Aansprakelijkheid: 

De beheerder aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, 

vermissing, e.d. net zoals eventuele ongevallen van mens of dier. Voor verzekeren van 

bijvoorbeeld uw kampeermiddelen tegen storm, brand, diefstal e.d. dient u zelf zorg te 

dragen. 

 

  Wij wensen u een hele fijne vakantie toe!  

    Familie Knapen. 

  

 


