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Kampeerreglement 
Vakantiepark de Oude Molen 

 
 

Aanvullende kampeerregels “Vakantiepark de Oude Molen” 
naast de RECRON-voorwaarden per 01-01-2021 

 
 

(Alle voorgaande kampeerregels komen hiermee te vervallen) 
 

 

 
 Adres  Wylerbaan 2A 
   6561 KR Groesbeek 
    

 Telefoon:  +31 (0)24 – 397 17 15  
    

 Noodnummer:  +31 (0)6 – 126 52 869  
    

 E-mail:  vakantiepark@oudemolen.nl 
    

 Website:  https://oudemolen.nl 
    
 IBAN:  NL14 RABO 0325 4659 40 
    

 Swift/BIC:  RABONL2U 
    

 KVK:  70314047 
    

 BTW:  NL858255091B01 
 
 
Beste gast, 
 

Dit kampeerreglement is van toepassing op alle kampeerders en standplaatshouders die zich bevinden op 
Vakantiepark de Oude Molen, Wylerbaan 2A te Groesbeek.  
Voor huurders van mobile homes, chalets, safaritenten en/of groepsaccommodaties is een ander reglement van 
toepassing. 
Wanneer u staat ingeschreven als gast op ons vakantiepark, wordt u geacht op de hoogte te zijn en u te houden 
aan onderstaande gedragsregels alsmede de RECRON-voorwaarden. 
Bij het opstellen van het kampeerreglement is rekening gehouden met geldende regels van de overheid. 
Wanneer deze regels veranderen of indien er nieuwe regels komen, waar men zich aan moet houden, zal het 
management de recreant/standplaatshouder hiervan zoveel mogelijk op de hoogte brengen.  
U dient te allen tijde de aanwijzingen van het management en parkmedewerkers (personeel) op te volgen. 
Daarnaast bent u te allen tijde verantwoordelijk voor uw familieleden en uw bezoekers met betrekking tot het 
naleven van het reglement.  
 

Overal waar ‘hij’ wordt gebruikt, kan ook ‘zij’ worden bedoeld.  
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Artikel 1: Toegang park 
1. Vakantiepark de Oude Molen is geopend van 1 april t/m 31 oktober. Buiten deze periode is het niet toegestaan 

op het park te verblijven, uitgezonderd gasten die een Mobile Home, Chalet en/of groepsaccommodatie op het 
park huren. De voorzieningen zijn geopend volgens de openingstijden die staan vermeld bij de receptie.  

2. Voor toeristische kampeerplaatsen geldt dat op de dag van aankomst de plaats vanaf 14.00 uur beschikbaar is. 
Op de dag van vertrek dient u vóór 12.00 uur de plaats te verlaten. Indien dit niet gebeurt, brengen wij kosten 
voor een later vertrek in rekening. Het vertrek dient minimaal een dag van te voren bekend te zijn bij de receptie. 

3. Het vakantiepark kan door recreanten en standplaatshouders niet worden aangemerkt als (vaste) woon- of 
verblijfplaats. Bij overtreding hiervan (o.a. door inschrijving in de BRP – Basisregistratie Personen) kan de toegang 
tot het park worden ontzegd en/of de vakhuur worden opgezegd.  

4. Het verblijf van u, uw mederecreanten en derden dient u voor aanvang bij de receptie te melden. De recreant is 
verplicht bij het sluiten van een overeenkomst en/of het maken van een boeking van een staanplaats zijn naam, 
adres en woonplaats van hem en zijn mederecreant(en) te verstrekken aan het vakantiepark conform de 
Basisregistratie Personen en onmiddellijk bij elke wijziging. Tevens dienen veranderingen in aantal personen dat 
verblijft bij aankomst doorgegeven te worden.  
Tijdens aanmelding in de receptie ontvangt u ter plaatse één slagboomkaart. Bij betaling van een extra auto op 
het terrein (of op onze parkeerplaatsen), ontvangt u een tweede slagboomkaart. De slagboomkaart is strikt 
persoonlijk en mag niet aan derden ter hand worden gesteld. Ook mogen er geen andere personen/auto’s met 
de kaart op het vakantiepark worden gelaten. De slagboom mag gebruikt worden tussen 6.00 en 00.00 uur. In 
noodgevallen kan de dienstdoende parkmedewerker de slagboom voor u openen. U kunt zich dan melden bij de 
intercom rechts van de receptiedeur. De slagboom sluit automatisch na ieder voertuig.  

5. Gemotoriseerde vervoersmiddelen zijn toegestaan met een maximum snelheid van 5 km/h. U dient zicht hieraan 
te houden voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van andere gasten. Onnodig heen en weer rijden is niet 
toegestaan, dit ter beoordeling van het management van het vakantiepark. Wij behouden ons het recht voor bij 
overtreding van genoemde regels de toegang van uw auto tot ons vakantiepark te blokkeren. Op ons gehele 
terrein gelden de verkeersregels volgens de openbare weg. 

6. Een dagbezoeker die bij u op bezoek komt, dient zich te melden bij de receptie. Hij/zij dient het vakantiepark 
voor 22.00 uur verlaten te hebben. Het is niet toegestaan bezoek in uw auto mee te nemen zonder melding van 
het bezoek te maken bij de receptie. Het management van het vakantiepark behoudt zich het recht ongewenste 
personen de toegang tot het terrein te ontzeggen. 

Indien bezoekers met de auto het park op willen, is het aantal auto’s dat wordt toegelaten ter beoordeling van 
het vakantiepark. U dient erop toe te zien dat de auto van uw bezoeker vóór sluitingstijd van de receptie het 
terrein heeft verlaten.  

7. Jongeren onder 21 jaar worden zonder hun ouders of wettelijke verzorgers niet toegelaten op het vakantiepark. 
Jongeren onder de 21 jaar mogen alléén op het park verblijven, indien minstens één van zijn/haar ouders of 
wettelijke verzorgers zelf aanwezig is op het park en zolang de jongeren verblijven op hetzelfde veld als de 
ouders. Groepsreservering uitsluitend op aanvraag. 

8. Per staanplaats zijn maximaal twee gezelschapshuisdieren toegestaan mits deze bij de boeking zijn opgegeven 
en/of bij de receptie zijn aangemeld en tenzij het management anders beslist. Honden en katten dienen te allen 
tijde te zijn aangelijnd en buiten het vakantiepark te worden uitgelaten. Bij het uitlaten dient u een zakje (altijd 
zichtbaar) mee te nemen om eventuele uitwerpselen direct op te kunnen ruimen, aangezien het verboden is 
deze te laten liggen.  
Andere gezelschapshuisdieren zijn toegestaan mits gekooid en deze geen overlast veroorzaken. Een huisdier mag 
nooit zonder toezicht door u op de plaats aanwezig zijn.  

9. Het onderverhuren van uw kampeermiddel en/of bijbehorende staanplaats is niet toegestaan. Uitlenen van uw 
kampeermiddel aan familieleden is wel mogelijk. Bij seizoen- en stacaravanplaatsen geldt dat dit per seizoen 
maximaal 2 weken is toegestaan. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt, dient de recreant die gaat verblijven 
zich bij aankomst te laten inschrijven in de receptie en dient hij het normale overnachtingstarief te betalen. Bij 
niet nakomen van de informatieplicht of de betaling door de standplaatshouder/gebruiker, wordt de 
standplaatshouder aansprakelijk gesteld voor de kosten en mogelijk een boete. Buiten het gestelde maximum 
van 2 weken, kunt u logés ontvangen wanneer u zelf aanwezig bent. Logés dienen zicht bij aankomst te melden 
bij de receptie en betalen het geldende overnachtingstarief.   

10. Een seizoen-/stacaravanplaats kunt u huren door het invullen en ondertekenen van een kampeerovereenkomst, 
welke vóór 1 april ingeleverd dient te zijn bij de receptie. Vervolgens wordt geacht dat u de daaropvolgende jaren 
de staanplaats blijft behouden met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden, mits dit vóór 31 oktober van 
het lopende jaar schriftelijk geschiedt. De verblijfsperiode van een seizoenplaats loopt van 1 april tot en met 31 
oktober. De tarieven voor een seizoen- en stacaravanplaats gelden uitsluitend voor de op de overeenkomst 
vermeld staande personen, die tot het eigen gezin behoren en nog thuis inwonend zijn. 
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11. Standplaatshouder en verhuurder van een staanplaats (de directie) kunnen bij het aangaan van de overeenkomst 
samen bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde datum van rechtswege zal eindigen. De verhuurder biedt 
de huidige standplaatshouders de garantie dat zij met zekerheid tot 1 januari 2026 de gehuurde kampeerplaats 
kunnen behouden en daarna kan alleen met toestemming van de directie jaarlijks verlengd worden.   

12. Tussentijdse opzegging van een kampeerovereenkomst, of vroegtijdig beëindigen van een (toeristisch) verblijf is 
mogelijk door het management van het park, indien kampeerders, gasten/bezoekers of individuen, anderen tot 
last zijn, zich misdragen, vernieling aanrichten, niet aan betalingsverplichtingen voldoen, het reglement negeren, 
naar inzicht van het management hun kampeermiddel permanent bewonen/onderverhuren óf het vakantiepark 
anderzijds in diskrediet brengen. In geval van tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie plaats. 

13. Bij seizoenkampeerders die gebruik maken van een tourcaravan treedt na het seizoen de winterhuur zonder 
gebruiksmogelijkheid automatisch in, waarvoor winterstalling wordt berekend, tenzij uiterlijk eind september is 
medegedeeld dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt. De plaats dient dan geheel ontruimd te zijn per 1 
november.  

 

Artikel 2: Betaling 
1. Gereserveerde toeristische plaatsen kunnen in maximaal 2 termijnen van 50% van het totaalbedrag voldaan 

worden, te weten de eerste termijn binnen 2 weken na datum waarop de reservering gemaakt is en de tweede 
termijn uiterlijk 4 weken vóór aankomstdatum.  
Indien de betaling niet voor de gestelde datum in ons bezit is, behouden wij ons het recht om uw boeking te 
annuleren met inachtneming van de RECRON-voorwaarden. Tevens  zullen wij de vordering overdragen aan een 
incassobureau. De ontstane kosten komen in het geheel ten koste van de kampeerder.  

2. Voor seizoen- en stacaravanplaatsen geldt dat de volledige betaling van de vakhuur vóór 1 april van het lopende 
jaar voldaan dient te zijn. Tevens ontvangt de standplaatshouder na afloop van het seizoen (in november) een 
eindafrekening van het elektraverbruik, welke binnen 3 weken na datum van versturen van de factuur volledig 
voldaan dient te zijn.   
Bij niet nakoming van uw betalingsverplichting is Vakantiepark de Oude Molen gerechtigd het kampeermiddel 
van de plaats of het vakantiepark te verwijderen of als onderpand in bewaring te nemen en de huurder van de 
desbetreffende plaats de toegang tot het terrein te ontzeggen tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Dit zal 
echter niet eerder gebeuren dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld het bedrag alsnog binnen 8 dagen 
te voldoen. De kosten van verwijdering of in bewaring nemen, komen geheel ten laste van de betrokkene, terwijl 
Vakantiepark de Oude Molen geen enkele aansprakelijkheid treft ten aanzien van eventuele beschadigingen. 

3. Voor zowel toeristische plaatsen als seizoen-/stacaravanplaatsen geldt dat bij het versturen van herinneringen 
en/of aanmaningen deze vergezeld kunnen gaan met administratiekosten van tenminste € 18,00 per herinnering 
en/of aanmaning.  
 

Artikel 3: De plaats en het kampeermiddel 
1. Per staanplaats is slechts 1 kampeermiddel toegestaan en mag er slechts 1 auto geparkeerd worden. Een tweede 

auto mag tegen bijbetaling geparkeerd worden op het terrein of de parkeerplaatsen van het vakantiepark. In de 
receptie kunt u informeren waar op het park extra auto’s geplaatst mogen worden, dit is niet overal toegestaan.  

2. Per plaats zijn maximaal 6 personen (incl. baby’s) en maximaal 2 huisdieren (zoals eerder vermeld) toegestaan.  
3. Uw kampeermiddel met toebehoren (o.a. voortent/luifel) dient binnen de grenzen van de staanplaats geplaatst 

te worden. De parkmedewerkers geven u bindende aanwijzingen t.a.v. het plaatsen van uw kampeermiddel. De 
maximaal toegestane afmeting van een te plaatsen kampeermiddel op het vakantiepark is 10 meter lengte, 
3,4 meter breedte en 3 meter hoogte. Een bijzettentje (maximaal 2 x 2 m) is op de plaats toegestaan.   
Bij seizoenplaatsen is de maximale afmeting van een schuurtje 6 m² en bij stacaravanplaatsen 8 m² (dakmaat). 
Het kampeermiddel en toebehoren dient conform brandvoorschriften in overleg met het management te staan. 

De maximale bebouwingsoppervlakte per staanplaats is maximaal 33% van de totaaloppervlakte van de plaats.  
De vrije ruimte tussen kampeermiddelen is ten minste 3 meter. De vrije ruimte tussen het kampeermiddel/ 
bergruimte en de grens van de staanplaats is ten minste 1,5 meter. Een bergruimte mag niet aan de voorzijde 
van de staanplaats geplaatst worden.   

4. Op seizoen- en stacaravanplaatsen dient er met onopvallende kleuren te worden gewerkt. Het is op en bij de 
plaatsen niet toegestaan om te metselen, beton te storten en andere ‘permanente’ aanpassingen te verrichten. 
Voor het plaatsen van een bergruimte, luifel, erfafscheiding, het leggen van tegels, het wijzigen van de aard van 
het terrein of beplanting, aanbouw of plaatsing van een andere caravan, dient men altijd schriftelijk toestemming 
te hebben van Vakantiepark de Oude Molen.  

Bij eigenmachtig optreden wordt de oude situatie op kosten van de overtreder hersteld. Bij toestemming van 
verkoop van het kampeermiddel op de plaats, dient de plaats aan alle op dat moment geldende voorwaarden 
van de kampeervergunning te voldoen. De door standplaatshouder aangebrachte beplanting mag bij vertrek 
meegenomen worden, behoudens tussenscheidingen.  
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5. Ter verkrijging van schriftelijke toestemming voor het plaatsen van de in artikel 3 lid 4 genoemde mogelijkheden, 
dient de standplaatshouder bij de ondernemer schriftelijk een verzoek in tot aanpassing van zijn staanplaats. 
Hierbij legt de standplaatshouder een tekening voor met een minimumschaal van 1:100 waarop de bestaande 
en gewenste situatie is aangegeven en met een toelichting van materiaalkeuze. Een kampeermiddel (en andere 
bouwsels op  de staanplaats) dienen altijd verplaatsbaar te zijn. Het management toetst een verzoek en kan 
eventueel onder nadere voorwaarden schriftelijk toestemming verlenen.  
Ook het plaatsen van zonnepanelen is enkel toegestaan na schriftelijke goedkeuring van het management op 
een door de recreant ingediend verzoek met maat gevoerde tekening waarop het aantal, de grootte en de locatie 
van de zonnepanelen zijn aangegeven. Zonnepanelen zijn uitsluitend toegestaan in een gesloten elektriciteits-
circuit voor eigen gebruik, dus zonder de (door)levering van elektriciteit aan derden, op het dak van het eigen 
kampeermiddel mits derden hiervan geen hinder ondervinden, zulks ter beoordeling van het management.   

6. De kampeer-, seizoen- en stacaravanplaatsen dienen te allen tijde een verzorgde indruk te maken. Standplaats-
houders dienen ervoor te zorgen dat hun plaats, tuintje, kampeermiddel en toebehoren er schoon en opgeruimd 
bij liggen. Kabels en leidingen dienen (bij seizoen- en stacaravanplaatsen) ondergronds te zijn aangebracht en 
het is op alle plaatsen niet toegestaan om antennes, luifels, windscherm, voortenten e.d. te spannen of te 
bevestigen aan kranen, bomen, struiken of heggen.  
Andere recreanten mogen op generlei wijze hinder ondervinden van eventuele nalatigheid of slordigheid van 
mederecreanten. Is dit niet het geval, dan wordt de betreffende recreant hierop aangesproken of geschreven. 
Deze dient de plaats dan binnen een afgesproken tijd schoon en opgeruimd te hebben. Blijft men hierbij in 
gebreke, dan worden hiervoor parkmedewerkers ingezet die zorgen dat het geregeld wordt. Dit met zich 
meebrengende kosten worden op de recreant verhaald. 

 

Artikel 4: Elektra, gas, water, riolering 
1. De elektra- en gasinstallaties in uw kampeermiddel zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Laat uw leidingen en 

aanverwante apparatuur minimaal 1 x per 2 jaar controleren. Dat is belangrijk voor uw eigen veiligheid.  
2. Aansluitingen van het kampeermiddel op water, gas, elektra en olie moeten voldoen aan de daarvoor geldende 

NEN-normen en de wettelijke bepalingen, met betrekking tot veiligheid, hinderwet en milieueisen.  
3. Wij hebben een elektriciteits- en waternetwerk voor recreatief gebruik. Houd daarmee rekening als u apparatuur 

aanschaft. Voorkom daarnaast ook onnodig energie- en waterverbruik. Stroomverbruik tijdens afwezigheid 
langer dan 24 uur (binnen-, buitenverlichting, koelkast e.d.) is niet toegestaan. Ook is niet toegestaan om auto’s 
of kampeermiddelen te wassen op het terrein. Voor kampeermiddelen kan toestemming worden gevraagd, 
welke uitsluitend in de maanden april en oktober kunnen worden verleend en dan behoudens feest- en 
schoolvakantiedagen. Tevens is het niet toegestaan om schoonmaak-/babydoekjes in het toilet te gooien i.v.m. 
verstoppingen. Dit geldt ook voor ander materiaal wat niet in een toilet thuis hoort.  

4. Elektra en water zullen worden afgesloten tussen 31 oktober en 1 april (dit kan langer zijn indien de 
weersomstandigheden ongunstig zijn). Tevens kan het waterleidingnetwerk bij calamiteiten worden afgesloten.  

5. Bij seizoen- en stacaravanplaatsen zal het verbruik (volgens meter) van elektra en in sommige gevallen gas 
jaarlijks in rekening worden gebracht. De meterstand is bindend.  

6. Een storing in de elektrische-, centrale antenne- of Wifi-installatie en/of water-, riool- en gasleiding van het 
vakantiepark meldt u bij de receptie. Meldingen die na 22.00 uur worden ingediend, kunnen eventueel na 9.00 
uur daaropvolgend worden beoordeeld en zo nodig in behandeling worden genomen. U dient vooraf te 
controleren of de oorzaak van de storing niet in uw eigen kampeermiddel is. Als dit wel het geval is, dient u op 
eigen initiatief en voor eigen rekening een bedrijf in te schakelen die de storing voor u oplost. Het spreekt voor 
zich dat door u gemaakte storingen ook aan u in rekening gebracht zullen worden. Het is ten strengste verboden 
zelf reparaties uit te voeren aan de installaties die aan de directie van het vakantiepark toebehoren.  

7. Er zijn per staanplaats maximaal twee gasflessen voor de opslag en het gebruik van propaan toegestaan, elk met 
een maximale inhoud van 10,5 kg. Opslag van oliën etc. zijn niet toegestaan.  

8. Het aanwezig hebben van een met lpg en/of vaste stoffen te stoken (verwarmings)installatie en het aanwezig 
hebben van meer of andere brandstoffen ten behoeve van een (verwarmings)installatie is verboden. Dit zal 
worden gecontroleerd door de vrijwillige brandweer van Groesbeek en Vakantiepark de Oude Molen. Bij 
constatering hiervan volgt onmiddellijke verwijdering van het terrein. De huurder wordt te allen tijde 
aansprakelijk gesteld voor alle vormen van de door hem toegebrachte schade en verontreiniging.  
 

Artikel 5: (Brand)veiligheid 
1. Wij verzoeken u in geval van nood/bij calamiteiten en na het inschakelen van de hulpdiensten de dienstdoende 

parkmedewerker via het noodnummer (zie pagina 1) te laten weten op welke locatie hulp nodig is. Dit, om de 
parkmedewerker of diens vervanger in gelegenheid te stellen de slagboom te openen en de hulpdiensten naar 
de locatie te verwijzen. In de receptie is een EHBO-kist en een AED aanwezig.  
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2. Het maken van open vuur en/of het op het park aanwezig hebben en/of gebruik maken van een buitenhaard of 
vuurkorf is in verband met de brandveiligheid niet toegestaan. Barbecueën is wel toegestaan (op gepaste afstand 
van kampeermiddelen en auto’s) zonder gebruik te maken van vloeibare brandstoffen en na het nemen van 
voorzorgsmaatregelen (blusmiddel binnen handbereik).  

3. U bent verplicht in uw kampeermiddel een goedgekeurd blusapparaat met minimaal 2 kg inhoud voorhanden te 
hebben. Wij adviseren tevens een rookmelder en koolmonoxidemelder te plaatsen en geregeld te controleren.  

4. In uw en in ons belang hebben wij diverse bewakingscamera’s geplaatst op willekeurige plekken op het park. Wij 
hopen hierdoor de veiligheid op ons park te waarborgen. Het verplaatsen en/of vernielen (saboteren) ervan is 
strafbaar. Bij overtreding kunnen wij de politie inlichten. Aan de plaatsing van bewakingscamera’s kunt u niet 
het recht ontlenen dat er geen toezicht wordt gehouden op u, uw mederecreanten en uw en hun eigendommen.   

5. Het aanwezig hebben van een alarminstallatie die geluid- en/of lichtsignalen afgeeft en/of een (beveiligings)-
camera in een vaste opstelling die buiten een kampeermiddel opnamen kan maken is op het vakantiepark niet 
toegestaan. Het adres van het park en/of het nummer van een staanplaats mag u niet als waarschuwadres bij 
een beveiligingsbedrijf opgeven. 
 

Artikel 6: Zorg voor anderen en het milieu 
1. U dient er zorg voor te dragen dat u, uw mederecreanten en uw bezoekers op geen enkele wijze overlast aan 

andere recreanten en/of parkmedewerkers veroorzaken. Tussen 22.00 uur en 8.00 uur is het verstoren van de 
rust op het park verboden. Dit, ter beoordeling van het management. Tevens is niet toegestaan om met een 
gemotoriseerd voertuig over het park te rijden tussen 0.00 en 6.00 uur, tenzij in uitzonderlijke gevallen schriftelijk 
toestemming is verleend door het management. Slagboom kan op genoemde tijden afgesloten zijn.  
Houd rekening met andere recreanten en voorkom (geluids-) overlast. Het geluid van (audio)visuele apparatuur 
mag niet hoorbaar zijn buiten de plaats. Bij herhaaldelijke overlast wordt de betreffende persoon of personen 
de toegang tot het vakantiepark ontzegt.  
Wij verwachten van u dat u zich ook buiten het park zodanig gedraagt dat Vakantiepark de Oude Molen niet in 
diskrediet wordt gebracht. 

2. Zowel op zon- en feestdagen – Pasen (vrijdag t/m maandag), Hemelvaart (donderdag t/m zondag) en Pinksteren 
(vrijdag t/m maandag) – als tijdens de periode van 1 juli tot en met 31 augustus is het niet toegestaan onderhoud 
te plegen aan uw object en/of geluidsoverlast producerende werkzaamheden op uw perceel uit te voeren. 
Tevens is het niet toegestaan om in de maanden mei, juni, juli, augustus en september een stacaravan te laten 
plaatsen of verwijderen van het terrein.    
Buiten de genoemde periodes zijn werkzaamheden toegestaan van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Alleen tijdens deze tijden zullen externe bedrijven toegelaten worden op het park. 

3. In de periode november t/m maart dienen standplaatshouders rekening te houden met herstel en opruim-
werkzaamheden op het vakantiepark (ook op de vakken). Losliggende materialen welke u niet wilt missen, dient 
u zeker in deze periode niet buiten te laten liggen. Tevens dient u partytenten en andere losstaande attributen 
in de wintermaanden (november tot en met maart) op te ruimen. 
U kunt, ondanks dat u geen recreatief gebruik mag maken van uw kampeermiddel en/of staanplaats, in de 
winterperiode op afspraak het terrein op voor het onderhouden van uw kampeermiddel.    

4. Door de ondernemer noodzakelijk geachte werkzaamheden op de plaats moeten doorgang kunnen vinden. 
Recreant wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht. Aanspraak op schadevergoeding, korting op of restitutie 
van staangeld vanwege werkzaamheden worden niet gehonoreerd.  

5. Het is niet toegestaan om vuilnis voor of bij de plaats of elders op het terrein neer te zetten. Uw huisvuil (dicht-
gebonden vuilniszakken) dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde groene perscontainer, glas in 
de glascontainer, tuinafval (zonder plastic, papier e.d.) op de groencontainer en papier in de rode perscontainer. 
Deze containers bevinden zich in de milieustraat vooraan op het park. Grofvuil dient u zelf af te voeren van het 
vakantiepark. Uw chemisch toilet kan op de daarvoor aangegeven plaatsen worden geledigd en gereinigd.  
Bij nalatigheid/slordigheid ten aanzien van vuilnis op of rondom de staanplaats of bij het illegaal storten van 
vuilnis op het vakantiepark (u mag ook geen afval afkomstig van buiten het park in onze containers deponeren), 
wordt de desbetreffende recreant hierop aangesproken of geschreven. Deze dient het vuilnis binnen bepaalde 
tijd zelf op te ruimen. Blijft men hierbij in gebreke, dan ruimt het personeel van het vakantiepark het vuilnis op 
en de kosten hiervoor inclusief een boete van minimaal € 100,- worden op de betreffende recreant verhaald.  

6. Het plaatsen en/of laten staan van een aanhangwagen en/of container op het vakantiepark is niet toegestaan 
zonder schriftelijke toestemming van het management. Indien deze regel overtreden wordt, kunnen park-
medewerkers de aanhangwagen/container verwijderen van de desbetreffende locatie. Dit gebeurt zonder de 
recreant te informeren indien ons niet bekend is wie de eigenaar van de aanhangwagen/container is. 

7. Het is op Vakantiepark de Oude Molen niet toegestaan in woord of schrift stuitende of discriminerende 
uitlatingen te verspreiden. Het verspreiden en/of ophangen van alle vormen van reclame-uitingen van religieuze 
of politieke aard, is eveneens niet toegestaan, zulks ter beoordeling van het management.  
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8. Naakt en topless recreëren is op het park niet toegestaan. 
9. Op het park is het te koop aanbieden of voorhanden hebben van koopwaar en/of het tegen betaling aanbieden 

van diensten in de ruimste zin van het woord niet toegestaan. Het uitoefenen van enig bedrijf/ambacht is niet 
toegestaan, anders dan op grond van een overeenkomst of met voorafgaande schriftelijk toestemming van het 
management. 

10. In verband met uw en onze veiligheid en privacy is het niet toegestaan met een onbemand luchtvaartuig (o.a. 
drone) boven het park te vliegen of een opname  te maken van (delen van) ons park. 

11. Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan de groenvoorziening op en om ons park, waaronder is te 
verstaan het rooien en snoeien van bomen en struiken. Snoeiverzoeken kunt u bij het management indienen. 
Het slaan van spijkers en dergelijke in bomen is niet toegestaan. Graven en/of het slaan van palen in de grond is 
eveneens niet toegestaan. 
 

Artikel 7: Voorzieningen 
1. Alle faciliteiten op ons vakantiepark zijn rookvrij. Wij vragen u vriendelijk hier rekening mee te houden.  
2. Bij de receptie kunt u tijdens openingstijden terecht voor informatie over het vakantiepark en haar omgeving en 

voor het doorgeven van storingen e.d. Buiten openingstijden kunt u voor noodgevallen gebruik maken van de 
intercom die rechts van de receptiedeur zit. Bij (herhaaldelijk) misbruik van deze intercom kan de betreffende 
persoon of personen de toegang tot het vakantiepark worden ontzegd.   

3. De sanitairgebouwen zijn uitsluitend bestemd voor gasten van Vakantiepark de Oude Molen. Ouders dienen erop 
toe te zien dat de sanitairgebouwen niet als speelplaats worden gebruikt door hun kinderen. Huisdieren zijn niet 
toegestaan in en bij het toiletgebouw (wel in de hondendouche). Houdt onze sanitaire ruimtes netjes en wees 
zuinig met water. Mocht u ondanks onze hoge eisen die wij aan reinheid en netheid stellen, toch nog constateren 
dat er oneffenheden of gebreken zijn, verzoeken wij u dit terstond te melden bij de receptie.  

4. Indien de was wordt gedaan in het hoofdsanitair, is het niet toegestaan de was met de auto naar dit gebouw te 
vervoeren.  

5. Het zwemmen of baden in het zwembad en gebruik van speelvoorzieningen op het park geschiedt op eigen risico. 
Dit geldt voor alle voorzieningen op het park. Van eenieder wordt verwacht het zwembad (en de overige 
voorzieningen) netjes en schoon te houden. In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder 
op uw kinderen te letten. Wij adviseren ouders/verzorgers van kinderen die niet (voldoende) kunnen zwemmen, 
zorg te dragen voor direct toezicht bij het zwembad door een volwassene. Hardlopen bij en rondom het 
zwembad, is in verband met de veiligheid niet toegestaan. Duiken is ten strengste verboden. Het overklimmen 
van hekken, het klimmen op de waterglijbaan en het aanwezig hebben van luchtbedden of glaswerk in en rond 
het zwembad is niet toegestaan.  
Bij het gebruik maken van het zwembad en de sauna in ons sanitairgebouw is het dragen van badkleding verplicht 
en dient u zich te houden aan de op de locatie vermelde regels. Het zwembad kan tijdelijk worden gesloten voor 
onderhoud- en/of schoonmaak werkzaamheden. Aan een ieder kan de toegang tot het zwembad worden 
ontzegd.  

6. Een (kinder)zwembad, trampoline en andere speeltoestellen, voor zover geen eigendom van Vakantiepark de 
Oude Molen, zijn enkel toegestaan voor eigen gebruik op de eigen plaats. Indien u elders op het park genoemde 
materialen wilt plaatsen, kunt u bij de receptie informeren wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Wij adviseren u 
in verband met de veiligheid voor u en derden dat er bij het plaatsen van een (kinder)zwembad dat gevuld is met 
water te allen tijde een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op kinderen die zich in of rondom het 
(kinder)zwembad begeven.    

 

Artikel 8: Verkoop kampeermiddel (seizoen-/stacaravanplaatsen) 
1. Verkoop van het kampeermiddel zonder behoud van plaats is te allen tijde toegestaan. Het is niet mogelijk uw 

kampeermiddel op de plaats te verkopen, anders dan met schriftelijke toestemming van het vakantiepark en 
men dient het kampeermiddel altijd vooraf schriftelijk aan het vakantiepark voor de laatste en laagste prijs aan 
te bieden. Tevens kan het zijn dat uw kampeermiddel wel verkocht kan worden, maar dat de koper van het 
kampeermiddel bijvoorbeeld door een herstructurering een andere plaats toegewezen krijgt.  
Bij verkoop met behoud van plaats zullen de standplaats en het kampeermiddel in goede en aantrekkelijke staat 
moeten verkeren, dat wil zeggen dat deze goed onderhouden zijn. Zulks ter beoordeling van het management 
van Vakantiepark de Oude Molen. 

2. De standplaatshouder die het kampeermiddel verkoopt dient dit voorafgaand aan de verkoop aan de directie of 
het management van Vakantiepark de Oude Molen bekend te maken. Bij overdracht van het kampeermiddel 
eindigt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang. Het staat de directie vrij al dan niet met de 
koper van het kampeermiddel een overeenkomst aan te gaan. 

3. Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel, blijft de standplaatshouder 
de huur van het vak voor het lopende seizoen of de overeengekomen contractperiode verschuldigd.  
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4. Bij tussentijdse beëindiging van de kampeerovereenkomst (dit is ook bij verkoop van een kampeermiddel) vervalt 
de staanplaats direct aan de directie van het vakantiepark en kan de huurder geen aanspraak meer maken. Het 
volledige staangeld is te allen tijde verschuldigd en er zal geen restitutie plaatsvinden.  

5. De standplaatshouder heeft recht op vermindering van huur van de staanplaats dan wel restitutie van de te veel 
betaalde huur voor het resterende deel van het overeenkomstjaar indien ontruiming van de plaats vóór 1 juli 
van het lopende overeenkomstjaar plaats heeft gevonden.  

6. Bij ontruiming van zijn staanplaats dient men zijn staanplaats bij vertrek (bijvoorbeeld na verkoop) schoon en 
netjes achter te laten, dit ter beoordeling van het management en/of parkmedewerkers van Vakantiepark de 
Oude Molen. Eventuele kosten te maken door Vakantiepark de Oude Molen t.a.v. herstel van een staanplaats na 
vertrek van huurder, zullen op de vertrokken huurder worden verhaald.  
 

Artikel 9: Alcohol en drugs 
1. Gebruik en verkoop van zowel zwak alcoholische dranken als sterk alcoholische dranken door of aan jongeren 

onder 18 jaar is ten strengste verboden.  
2. Het in het bezit hebben, gebruiken, kweken of verhandelen van drugs (zowel harddrugs als softdrugs) wordt op 

het terrein niet toegestaan.  
3. Bij constatering van overtreding (of vermoeden hiervan) zal directe verwijdering van het terrein en ontzegging 

van de toegang tot gevolg hebben. Op bovenstaande regels worden geen uitzonderingen gemaakt.  
 

Artikel 10: Klachten 
Heeft u een klacht over iets aangaande het vakantiepark of de voorzieningen, meldt u het ons alstublieft zo 
spoedig mogelijk (binnen openingstijden van de receptie) zodat wij in staat zijn er iets aan te doen. Blijft u niet 
met een ergernis rondlopen, wij streven naar een rustige, ontspannen en gezellige sfeer en willen daarvoor doen 
wat in alle redelijkheid mogelijk is.     
 

Artikel 11: Annuleren 
In geval van een annulering zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing. U dient een annulering altijd schriftelijk 
aan ons door te geven. 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 
1. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vernielingen, beschadigingen, vermissing, e.d. van zich 

op het vakantiepark bevindende goederen en/of kampeermiddelen. Wij adviseren u voordat u het kampeer-
middel op een staanplaats plaatst, de plaats te controleren op voorwerpen zoals haringen/tentstokken die 
mogelijk zijn achtergelaten door de vorige gebruiker van de plaats. Voor verzekering van u kampeermiddel(en) 
tegen schade, storm, brand, diefstal e.d. bent u zelf verantwoordelijk. 

2. Vakantiepark de Oude Molen, welke op verzoek van huurder/kampeerder diens kampeermiddel verplaatst, is 
nimmer aansprakelijk voor schade die daarbij kan ontstaan.  

3. De directie of parkmedewerkers (die handelen in opdracht van de directie), zijn te allen tijde gerechtigd elke 
staanplaats te betreden zonder toestemming van huurder/ kampeerder. 
  
 
Parkmedewerkers kunnen te allen tijde onbevoegden en/of overtreders van het kampeerreglement, al dan niet 
na een waarschuwing, de onmiddellijke toegang tot het terrein ontzeggen. Waar reglement en voorschriften niet 
in voorzien, beslist het management.  
 

Wijzigingen in de voorwaarden kunnen door het management eenmaal per jaar, aan het einde van het 
verblijfsseizoen worden aangebracht. Het management verklaart dit kampeerreglement vanaf 1 januari 2021 op 
alle overeenkomsten van toepassing.  
 

Wij wensen u een prettig verblijf toe op Vakantiepark de Oude Molen. Aarzelt u niet contact op te nemen met 
de receptie bij vragen of onduidelijkheden.  
 
 

Groesbeek, 1 december 2020 
Vakantiepark de Oude Molen 

 
 

Wijzigingen onder voorbehoud. 


