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 Plaatselijk Belang Oosterzee 
 
Reglement Camping ‘Oosterzee-Gietersebrug’ 

Algemeen: 
 Het seizoen loopt van 1 april t/m 30 september. In de periode 1 oktober t/m 31 

maart zijn water en stroom afgesloten. 
 Bij aankomst meldt u zich bij de Campingbeheerder (per telefoon: 06 811 79 000). 
 Kampeerders en bezoekers registreren en identificeren zich bij de 

Campingbeheerder met behulp van een identiteitskaart.  
 Uw auto parkeert u op het parkeerterrein. Voor transport van goederen zijn 

bagagekarren beschikbaar. Op het trekkersveld mag de auto bij de kampeerplek 
staan zo lang er ruimte is en de grond het toe laat (de Campingbeheerder beslist 
uiteindelijk). 

 Tussen 22.00 en 7.30 uur is het rustig (zodat niemand last van u heeft). 
Gemotoriseerd vervoer mag de camping dan niet op- en afrijden.  

 Voor een in slechte staat van onderhoud (ter beoordeling van de 
Campingbeheerder) verkerende stacaravan, tent, etc kan voor het volgende 
seizoen de toewijzing van de plaats komen te vervallen. 

 Het terrein (incl strand) en het toiletgebouw laat u schoon achter.   
 Opzeggen van uw plek op de camping moet uiterlijk 31 oktober van het jaar 

voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt opgezegd. U levert het veld schoon op 
aan de campingbeheerder.  

 
Daarbij geldt: 
 Spaar het gras, struiken, bomen enz. Vrijwilligers houden deze bij.   
 De watertappunten op het trekkersveld en tussen de stacaravans zijn niet geschikt 

voor drinkwater. Gebruik als drinkwater is op eigen risico (in ieder geval koken).  
 De elektrische aansluitingen op het terrein garanderen u een maximum afname van 

4 ampère (880 Watt) op het trekkersveld en 6 ampère (1320 Watt) bij de 
stacaravans. Het gebruik van verwarmingselementen kacheltjes, waterkokers e.d. 
is niet toegestaan!  

 Aanwezige gasflessen zijn voorzien van een deugdelijke goedgekeurde gasslang die 
niet ouder mag zijn dan 3 jaar na het jaartal dat op de slang is aan gegeven.  

 Chemisch toilet en afvalwater stort u  in de daarvoor bestemde stortkoker bij het 
toiletgebouw.  

 Verband, vochtige doekjes doet u in de afvalbak bij de toiletten en spoelt u niet 
door het toilet (zowel camping als stacaravan!): deze verstoppen de rioleringen. 
Eventuele verstopping op de eigen plek (tot het eerste verzamelpunt) komt voor 
rekening van de huurder. 

 U kunt kleding, groente en afwas wassen op de camping aan de voorkant van de 
toiletruimtes (en niet in de wastafels).  

 Papierafval deponeert u in de papiercontainer, restafval in een dicht gebonden zak 
in de grijze container op de parkeerplaats en glas bij de supermarkt aan het begin 
van de Zuivelweg.  

 Het is niet toegestaan om auto’s te poetsen, te wassen en/of te repareren op het 
camping-/parkeerterrein. 

 Huisdieren (honden en katten) zijn welkom, mits aangelijnd. U laat huisdieren  
buiten de camping uit. Op en buiten de camping geldt een opruimplicht! 

 
Daarbij gelden ook de volgende regels: 
 Huurder/gebruiker is verplicht zijn stacaravan en (seizoen)plaats te beheren als een 

goed huisvader. 
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 Aan uw stacaravan mogen alleen in overleg met de Campingbeheerder kleine 
aanpassingen worden (aan)gebouwd. Van permanente bouw mag nooit sprake zijn! 

 Gasten van de seizoenplaatshouders betalen bij overnachten het dagtarief van een  
kampeerder. 

 Facturen moeten conform de betalingsvoorwaarden betaald worden. Bij een 
betalingsachterstand groter dan 3 maanden kan het bestuur aan de 
seizoensplaatshouder de toegang tot de camping ontzeggen en in uiterste geval uw 
stacaravan verkopen ten bate van de openstaande vordering.  

 Onderverhuur (gebruik door anderen dan de huurder en zijn gezin) van stacaravans 
is toegestaan. Deze campinggasten dienen zich wel te melden en te identificeren bij 
de Campingbeheerder, waar u het persoonstarief plus toeristenbelasting betaalt.  

 Permanente bewoning van het campingterrein dan wel gebruik als vast woonadres 
is niet toegestaan.  

 Het Plaatselijk Belang Oosterzee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vernieling, 
vermissing,  beschadiging van eigendommen, of de gevolgen daarvan voor mens en 
dier. Voor verzekering dient u zelf te zorgen.  

 Het Plaatselijk Belang Oosterzee / de campingbeheerder behoudt zich het recht 
voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren. 

 Het Plaatselijk Belang Oosterzee / de campingbeheerder kan u aansprakelijk te 
stellen voor aangerichte schade. 

 
Tenslotte: 
 Alle op het campingterrein aanwezige personen zijn op de hoogte  van dit 

reglement en dienen te allen tijde de aanwijzingen van de campingbeheerder of 
bestuursleden van het Plaatselijk Belang Oosterzee op te volgen.  

 Bij het niet nakomen van dit reglement behoudt het bestuur van het Plaatselijke 
Belang Oosterzee zich het recht voor passende maatregelen. Hierbij kan gedacht 
worden aan terreinontzegging, (laten)verwijderen objecten op kosten van de 
huurder, (direct) vervallen van de seizoensplek.  

 Uw op- en aanmerkingen horen wij graag zodat we hier aandacht aan kunnen 
besteden. U kunt hiervoor bellen naar de campingbeheerder (06 811 79 000) of 
mailen naar: pb@oosterzee.com . 

 Het reglement is op 26 januari 2017 gewijzigd vastgesteld door het bestuur van het 
Plaatselijk Belang Oosterzee. 

 
 
 


