
 
 
                                    

                                         REGLEMENT CAMPING SEVENINGEN                                       
 
                                         Het campingseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.  
 
Openingstijden kantoor 
Het kantoor is gedurende het seizoen iedere dag geopend van:  
11.00 uur – 12.00 uur en 16.00 uur – 18.00 uur.  
Hier kunt u terecht voor verkoop gasflessen, huisvuilzakken met logo, verkoop munten voor 
wasmachine (incl. waspoeder) en wasdroger, informatie, vragen, opmerkingen, etc.  
Bij afwezigheid op genoemde tijdstippen kunt u gebruik maken van de deurtelefoon. Het spreekt 
voor zich dat u bij noodgevallen te allen tijde via de deurtelefoon, of anders, een beroep op de 
campingbeheerder kan doen.  
Seveningen B.V., Camping en Haven, is niet aansprakelijk voor diefstal, ontvreemding of schade van 
welke aard dan ook toegebracht aan personen en/of goederen die zich op het terrein bevinden. Ook 
staat het niet in voor schade ontstaan door branden die door de recreanten zelf of door hun 
bezittingen, weersomstandigheden of elke andere oorzaak die niet aan het bedrijf te wijden is, zijn 
veroorzaakt. 
  
Slagboom 
De sleutel is strikt persoonlijk en voertuig gebonden, een ander voertuig toelaten en/of gebruik aan 
derden is niet toegestaan. Tijden van gebruik:  

 ingaand verkeer 08.00 uur - 23.00 uur in het hoogseizoen tot 22.00  

 uitgaand verkeer 08.00 uur - 23.00 uur in het hoogseizoen tot 22.00  
Ingaand verkeer is één maal in de 2 uur mogelijk. Uitgaand verkeer is altijd mogelijk, maar buiten 
de vaste tijden is het niet toegestaan om het terrein met de auto te verlaten. Uitzonderingen 
daarop nagelaten door ziekte, ongeval e.d.  
Dit dient u altijd te melden achteraf of vooraf bij de beheerder.  
Bij misbruik wordt uw sleutel geblokkeerd, zodat u geen gebruik meer kan maken van de slagboom. 
Bij verlies of diefstal van uw sleutel vervalt terugbetaling borg van € 30 .  
Gedurende de wintermaanden kunt u geen gebruik maken van de slagboom. 
 
Gedragsregels 
Gedraagt u zodanig, dat u niemand overlast bezorgt en houdt u aan de regels op deze camping en 
aan de overige aanwijzingen van de campingbeheerder. Bij overtreding van de campingregels is de 
beheerder bevoegd u van het terrein te doen verwijderen. Recreanten zijn ook verantwoordelijk 
voor het gedrag van hun bezoekers.  
Loop niet door de beplanting en houdt uw kinderen eruit.  
Wees zuinig op al wat leeft, groeit en bloeit.  
Laat geen kleine kinderen alleen naar de toiletten gaan en zorg dat uw kinderen niet in de toiletten 
blijven spelen. Zonder toestemming van de campingbeheerder is het niet toegestaan op het terrein 
te graven, bomen en struiken te kappen en/of te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te 
plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's en schuurtjes te bouwen, een 
tegel- of andere bestrating aan te leggen of andere voorzieningen op het terrein aan te brengen. 
Zorg ervoor dat uw seizoenplaats tijdens en na het campingseizoen er representatief uitziet. Indien 
dit niet het geval is, wordt dit door de campingbeheerder gedaan en in rekening gebracht.  
 
Deugdelijkheid en veiligheid 
De recreant draagt zorg voor een deugdelijke elektriciteits-, butaan- of propaan- en/of 
waterinstallatie in zijn eigen vakantieverblijf. 
De campingbeheerder erkent geen aansprakelijkheid voor storingen welke het gevolg zijn van 
omstandigheden van buitenaf en storingen ontstaan in de installatie, waarop de recreant zelf het 
toezicht heeft. L.P.G.- installaties, van welke aard dan ook, zijn ten strengste verboden in en om 
de caravan aanwezig te zijn als energiebron van de caravan.  

Rioolaansluiting  
Alle stacaravans dienen op het campingriool te worden aangesloten. Voorkom verstopping van het 
riool en spoel geen vet/jus, natte of baby doekjes door toilet/gootsteen. 
  
Elektrische aansluiting  
Alle stacaravans krijgen zekeringen van 4 Ampère = 880 Watt. Dit is voldoende voor verlichting, 
koelkast en televisie. Bij doorslaan van de zekeringen door overbelasting zal € 1,50 in rekening 
worden gebracht. 



  
Wateraansluiting  
U wordt vriendelijk verzocht niet roekeloos met het water om te springen, bijvoorbeeld kranen 
laten lopen, auto's wassen, grasveldjes besproeien etc. Een overvloedig gebruik van water heeft 
financiële consequenties. 
 
Huisafval  
Een ieder is verplicht zijn huisafval in dichtgebonden huisvuilzakken, voorzien van campinglogo, te 
doen en uitsluitend ‘s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur te deponeren op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Los afval zoals dozen, kapotte stoelen, matrassen etc. is niet toegestaan. Jaarlijks kan 
iedere standplaats één rol huisvuilzakken met campinglogo afhalen, meerdere rollen tegen betaling. 
  
Tuinafval  
Een ieder is verplicht zijn tuinafval (organisch) in geopende huisvuilzakken, voorzien van 
campinglogo, uitsluitend 's avonds tussen 09.00 en 12.00 uur te deponeren op de daarvoor 
bestemde plaatsen. Een andere mogelijkheid is dat u zelf uw tuinafval deponeert op de daarvoor 
bestemde composthoop. Onder organisch afval wordt verstaan; plantenresten, gras, bladeren. Dus 
geen boomtakken, coniferen, plastic bloempotten, puin, pedaalemmerzakken, etc. 
  
Glas  
Een ieder kan zijn glas in de daarvoor bestemde glascontainer deponeren. 
  
Papier  
Oud papier kunt u eveneens gescheiden aanbieden 's avonds tussen 09.00 en 12.00 uur op de 
daarvoor bestemde plaatsen waar u ook huisvuil kan neerzetten. 
 
Grof vuil  
Dit dient men zelf te verwijderen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit regelen met de 
campingbeheerder. 
 
Afvalwater  
Het is ten strengste verboden afvalwater van caravans en tenten rechtstreeks te lozen op open 
water (sloten en Ganzendiep). Bij overtreding van bovengemelde kan men een fikse boete krijgen 
van het Waterschap West-Overijssel. Een ieder is verplicht gebruik te maken van het 
rioleringssysteem. 
 
Huisdieren  
Huisdieren zijn toegestaan, honden en katten aan de lijn of in een afgesloten ruimte. Degene die 
zich hieraan niet wil houden, loopt de kans het volgend seizoen zijn huisdier thuis te moeten laten. 
  
Bezoekers  
Wanneer een bezoeker wil overnachten dient men dit te melden bij de campingbeheerder en wordt 
het passantentarief gehanteerd. 
  
Gebruik door derden  
Onder derden wordt verstaan degene die niet en niet meer tot het huisgezin behoren. Het is niet 
toegestaan uw seizoenplaats aan derden in gebruik af te staan, mits dit in overleg met de 
campingbeheerder is geregeld. 
  
Verkoop caravan  
Wanneer u besluit uw caravan te verkopen, gaat dit uitsluitend in overleg met de campingbeheerder 
m.b.v. een verkoopovereenkomst. 
 
Aansprakelijkheid 
Seveningen B.V., Camping en Haven, is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan 
ook toegebracht aan personen en/of goederen of verlies of diefstal van enig goed die zich op het 
camping/haven terrein of in de haven bevinden. 
Bij overtredingen van het reglement die schade veroorzaken in, nabij en aan de haven/camping 
en/of het milieu, wordt de schade voor zover als naar het oordeel van het directie noodzakelijk 
word geacht, hersteld op kosten van de overtreder; eventuele boetes bij milieuverontreinigingen 
worden verhaald op de veroorzaker van de verontreiniging. 
 
 
 


