Verblijfsvoorschriften
Deze verblijfsvoorschriften dienen aanvullend op de Bongerd voorwaarden. Wij adviseren u de Bongerd
voorwaarden goed door te lezen. In deze verblijfsvoorschriften gebruiken wij termen die wij overgenomen
hebben uit de Bongerd voorwaarden. Wanneer wij bijvoorbeeld spreken over de recreant, kunt u in de
Bongerd voorwaarden terugvinden wat daar precies mee wordt bedoeld.
Deze verblijfsvoorschriften zijn van toepassing op alle gasten van Campingpark de Bongerd met een
seizoenslocatie. Hier vallen ook gezinsleden, bezoekers, logés en huurders van de recreant onder. De
recreant ziet erop toe dat deze voorschriften bij hen bekend zijn en door hen worden nageleefd.
De bij de Bongerd ingeschreven personen zijn de recreant, zijn of haar partner en de niet getrouwde,
inwonende kinderen. Wijzigingen hierin geven geen prijsaanpassingen. Gasten van de recreant die
overnachten, dienen zich echter wel te melden bij de Parkreceptie. Hier worden geen overnachtingskosten
voor gerekend.
Soort verblijf
Verblijf op Campingpark de Bongerd is alleen toegestaan in de periode tussen 1 april en 1 oktober.
Permanente bewoning en inschrijving in het plaatselijke bevolkingsregister is niet toegestaan. De toer- en
stacaravans mogen in de periode van 1 oktober tot 1 april op de locatie blijven staan. Voor deze
winterstalling zijn geen kosten verschuldigd, mits de gast het volgende seizoen opnieuw van de locatie
gebruik maakt.
Onderhoud van de locatie
De recreant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en uitstraling van de locatie. Dit dient te allen tijde
in overeenstemming te zijn met de vijfsterren parkuitstraling die de Bongerd beoogt.
Het onderhoud aan de locatie, de caravan en eventueel het schuurtje zal dusdanig rustig dienen te
geschieden dat dit geen overlast voor de overige gasten bezorgt. Het is niet toegestaan
bouwwerkzaamheden uit te voeren in de periode van 15 mei tot 1 september en niet tijdens schoolvakanties
en/of feestdagen.
Indien de Bongerd een achterstand in het onderhoud van de locatie, inclusief caravan, van de recreant
signaleert, is de Bongerd gemachtigd, zonder kennisgeving vooraf, actie te ondernemen en onderhoudswerk
uit te laten voeren. De kosten van deze werkzaamheden komen voor rekening van de recreant. Dit geldt ook
voor achterstand in tuinonderhoud.
In de periode dat de recreant niet op het park verblijft, dienen alle tijdelijke accessoires, zoals fietsen,
windschermen, partytent, bijzettent, droogmolen, tent- en speelhuisje e.d. opgebroken dan wel opgeruimd
te zijn. Dit geldt ook wanneer u tijdens het seizoen meerdere dagen afwezig bent.
De singels en fruitbomen op het park worden onderhouden door de Bongerd. De recreant mag hier geen
aanpassingen in aanbrengen.
Veiligheid en milieu
In verband met de veiligheid van u en de overige gasten is het gebruik en (laten) vullen van flessen met LPG
niet toegestaan. Er zijn maximaal drie gasflessen per locatie toegestaan.
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De gas- en elektrische installaties die zich op de locatie bevinden, dienen volgens geldende normen minimaal
1 x per twee jaar gecontroleerd te worden en aan alle veiligheidseisen te voldoen. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van de recreant. Bij de Parkreceptie kunt u vragen om meer informatie over
gecertificeerde ondernemingen die een veiligheidskeuring kunnen verzorgen.
Voor uw en onze veiligheid is er op het Campingpark cameratoezicht.
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Er mogen op het park geen buksen, luchtdrukpistolen of andere steek-, schiet- of vechtwapens, zoals
vermeld in de Wapenwet, aanwezig zijn.
Met het oog op het milieu vragen wij u om zuinig om te gaan met water. Het overmatig sproeien van de locatie
of het wassen van uw auto met leidingwater is daarom niet toegestaan. Het vullen van een klein zwembad op
een toercaravanlocatie is toegestaan met een maximale diepte van 30 centimeter en maximaal 1m3.
Het is niet toegestaan losse voorwerpen, zoals fietsen en kinderspeelgoed buiten de locatie achter te laten.
U dient uw spullen op de eigen locatie op te ruimen.
Het gebruik van een barbecue of vuurkorf is toegestaan, mits veiligheidsmaatregelen in acht worden
genomen. Denk hierbij aan een veilige ondergrond, een veilige afstand tot bijvoorbeeld de beplanting,
schuur en caravan en de aanwezigheid van blusmiddelen. Vuurtonnen zijn niet toegestaan.
In geval van calamiteiten dan wel ontruiming geldt het veiligheids- en ontruimingsplan opgesteld door de
Bongerd. U wordt geacht de aanwijzingen van herkenbare Bongerd samenwerkers op te volgen.
Huisdieren
Per locatie mogen er maximaal twee huisdieren verblijven, mits zij geen overlast veroorzaken voor de
overige gasten van ons park. Dit betreft alleen uw eigen huisdieren.
Huisdieren kunnen worden uitgelaten op de uitlaatstroken, welke aangegeven staan op de plattegrond. Op
de uitlaatstroken mogen huisdieren los rondlopen en hoeft u de behoeften niet op te ruimen. Wanneer uw
huisdier op een andere plaats dan de uitlaatstrook zijn behoefte doet, verwachten wij van u dat u dit netjes
opruimt. Buiten de eigen locatie en de uitlaatstrook dienen huisdieren te allen tijde aangelijnd te zijn.
Parkeren
De Bongerd is een autovrij park. Er zijn speciale parkeerplaatsen ingericht die alleen met een Bongerdpas
toegankelijk zijn. Iedere locatie heeft recht op één parkeerplaats achter de slagboom. Hiervoor ontvangt de
recreant tegen betaling van een borg één Bongerdpas. U wordt verzocht om de auto’s netjes en met weinig
tussenruimte te parkeren. Het parkeren van een aanhanger op de parkeerplaatsen achter de slagboom is
alleen toegestaan in overleg met de Bongerd. Extra auto’s kunnen worden geparkeerd op de
parkeerplaatsen achter de Holle Bolle Boom. Parkeren aan de openbare weg in Kalverdijk is niet toegestaan.
Afval
Huishoudelijk afval kan vrij, mits in een vuilniszak, gedeponeerd worden in één van de vuilcontainers, zoals
deze vermeld staan op de plattegrond. Voor tuinafval geldt hetzelfde.
Papier en glas dient in de speciale container gedeponeerd te worden. Batterijen kunnen bij de minishop
worden ingeleverd. Afval dat niet in een vuilniszak past, zogenaamd grofvuil, zoals overtollige inboedel en
sloopmateriaal, kan tegen betaling opgehaald worden van de locatie. Kosten worden bepaald door het
gewicht en soort materiaal. U kunt het ophalen van grofvuil aanvragen bij de Parkreceptie. Wij verzoeken u
het grofvuil duidelijk zichtbaar op uw locatie te plaatsen.
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De volgende zaken kan de Bongerd niet verwerken dan wel aannemen: grond, chemische middelen,
verfblikken, verfrestanten en koelkasten. De recreant dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van
deze zaken. Deze kunnen veelal worden ingeleverd bij de gemeentewerf van uw eigen gemeente.
Voorzieningen
Tegen betaling kunnen gasten gebruik maken van draadloos internet. Draadloos internet is op het park te
ontvangen met een ontvangstgevoeligheid van –75 dBm. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld films, muziek
of spelletjes te downloaden. De Bongerd is niet verantwoordelijk voor storingen en/of slechte ontvangst.
De water-, elektra-, riolering- en kabelinstallatie is in onderhoud en eigendom van de Bongerd. Vanaf
respectievelijk de meterput, schakel- en versterkerkasten en hoofdleiding zijn de grond- en aansluitleidingen
en kabels in onderhoud en eigendom van de recreant.
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Storingen aan water-, elektra-, riolering- en kabelinstallatie dient de recreant te melden aan de Bongerd.
De reparatiekosten van een storing, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door de recreant, komen voor
rekening van de recreant.
Als het park voor recreatief verblijf gesloten is, is de Bongerd niet verplicht tot het leveren van water,
elektra, gas, kabeltelevisie e.d.
Indien de recreant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de Bongerd gemachtigd de levering van
elektra, water en kabeltelevisie te beëindigen, zonder kennisgeving vooraf.
De Holle Bolle Boom
De Holle Bolle Boom is een apart onderdeel van de Bongerd, aan bezoek zijn kosten verbonden. Regels en
tarieven zijn op te vragen bij de Parkreceptie.
Wanneer samenwerkers van Campingpark de Bongerd overlast ervaren zullen wij de desbetreffende gast
hierop aanspreken. Wanneer de mededelingen van onze samenwerkers niet worden aangenomen en
nageleefd, mag men de toegang van desbetreffende gast ontzeggen. Bij veelvuldige overlast is het voor
Campingpark de Bongerd mogelijk om de vingerscans van de desbetreffende gast, al dan niet tijdelijk, af te
nemen.
Rust
Iedere gast komt hier voor zijn of haar eigen plezier. Wij verzoeken u, uw plezier niet aan uw buren op te
dringen. Radio’s en andere geluidsbronnen mogen zodanig worden gebruikt dat alleen u en niet de buren,
ervan genieten. Tussen 23.00 en 7.00 uur geniet de Bongerd van de natuurlijke stilte. Tussen 23.00 uur en
07.00 uur mogen de speeltuinen, sportveld, evenementenveld en volleybalveld niet worden betreden.
Bezit en gebruik van drugs is niet toegestaan. Onder drugs wordt verstaan: alle middelen die door de
overheid als drugs worden beschouwd en benoemd in de Opiumwet.
Electrische voer- en vaartuigen, waaronder speelgoed, zijn niet toegestaan op het Campingpark. De Bongerd
kan, bijvoorbeeld bij trends of hypes, ingrijpen door het gebruik van bepaalde artikelen op het park te
verbieden.
Verhuur
Ter aanvulling van de Bongerd voorwaarden is bepaald dat:
 het verhuren van uw toercaravan is toegestaan voor maximaal drie weken per seizoen.
 het verhuren van uw stacaravan maximaal zes weken per seizoen is toegestaan.
 niet-particulieren die een stacaravan op de Bongerd beheren, alleen na toestemming van de
Bongerd de caravan voor een langere periode mogen verhuren.
 het verhuren van een lege locatie alleen is toegestaan bij wijze van hoge uitzondering en na
goedkeuring van de Bongerd. Er wordt een onkostenvergoeding gerekend.
De verhuurder geeft tijdig aan de Bongerd de periode van verhuur en de gegevens en gezinssamenstelling
van de huurders door.
Indien de recreant de caravan en/of locatie verhuurt, is de recreant verantwoordelijk voor het gedrag van de
huurders, het onderhoud en de uitstraling van de locatie. De recreant dient te allen tijde bereikbaar te zijn
voor noodgevallen. Wanneer een huurder zich niet aan de verblijfsvoorschriften houdt, is de recreant
verplicht actie te ondernemen. Wanneer de recreant hierin verzaakt is de Bongerd gemachtigd actie te
ondernemen en zelfs de huurder van het park te verwijderen.
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Verhuren van uw vakantieverblijf aan gasten met tieners is niet gewenst.
Wanneer u plannen voor uw locatie en/of caravan heeft, horen wij dat graag van u.
Wij zijn graag op de hoogte van wat er op het park gebeurt, maar wij kunnen u wellicht
ook van advies dienen. Overleg is in uw en ons belang.
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Afmetingen en uiterlijk

Stacaravans
De afmetingen en het uiterlijk moeten
in harmonie zijn met de beschikbare
locatie en de vijfsterren parkuitstraling
van de Bongerd.
Het zelf bouwen van een stacaravan is
niet toegestaan.

Toercaravans
De maximale afmetingen voor een
toercaravan worden bepaald door de
wegenverkeerswet. De zogenaamde
‘Veluwemaat’-toercaravan of andere
toercaravan met stacaravanuiterlijk is
niet toegestaan.
De afmetingen en het uiterlijk van
caravan, voortent en luifel moeten in
harmonie zijn met de beschikbare
locatie en de vijfsterren parkuitstraling
van de Bongerd.

Inrichting van de locatie

Het inrichten van de locatie en de
plaatsing van de caravan gaat altijd in
overleg met de Bongerd.

Het inrichten van de locatie en de
plaatsing van de caravan gaat altijd in
overleg met de Bongerd.

Aanbouwen

Het aanbouwen van een afdakje is
toegestaan. De maximale afmeting van
het afdakje is 1,5m2. Het afdakje mag
van hout of metaal zijn, de zij- en
voorkanten dienen open te zijn. Het
afdakje mag niet boven de daklijst of
goot van de caravan uitkomen.

Aanbouwen bij een toercaravan is niet
toegestaan.
Een voortent wordt niet gezien als
aanbouw.

Alle andere aanbouwen zijn niet
toegestaan.
Een zonnescherm geldt niet als
aanbouw als deze volledig inklapbaar
of invouwbaar is. Wanneer dit niet het
geval is, valt een zonnescherm onder
aanbouw en is daarmee niet
toegestaan.
Schuurtjes
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Terrassen en vlonders

Eén vrijstaand schuurtje met een
maximaal dakoppervlakte van 10m2,
inclusief overstekken, is toegestaan.

Eén vrijstaand schuurtje met een
maximaal dakoppervlakte van 5m2,
inclusief overstekken, is toegestaan.

Voor de voorschriften omtrent het
plaatsen, de afmetingen, toegestaan
materiaal en de vormgeving van
schuurtjes verwijzen wij u naar pagina
8 van dit document.

Voor de voorschriften omtrent het
plaatsen, de afmetingen, toegestaan
materiaal en de vormgeving van
schuurtjes verwijzen wij u naar pagina
8 van dit document.

Alle andere (semi-)permanente
bouwsels zijn alleen toegestaan in
overleg met de Bongerd.

Alle andere (semi-)permanente
bouwsels zijn alleen toegestaan in
overleg met de Bongerd.

Het terras, inclusief looppaden, mag
betegeld of bestraat worden. Het
maximale oppervlakte hiervan is 40m2.
Houten vlonders zijn toegestaan,
echter wel zodanig dat er veel ‘groen’
overblijft.

Het terras, inclusief looppaden, mag
betegeld of bestraat worden. Het
maximale oppervlakte hiervan is 20m2.
Houten vlonders zijn toegestaan,
echter wel zodanig dat er veel ‘groen’
overblijft.
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Hekjes en windkeringen

Stacaravans
Hekwerkjes en schuttingen mogen niet
worden geplaatst of vervangen.

Toercaravans
Hekwerkjes en schuttingen mogen niet
worden geplaatst of vervangen.

Aan de achterzijde van de locatie mag
de begroeiing maximaal 1,80m hoog
zijn. Aan de zijkanten tot aan de
voorkant van de caravan mag de
begroeiing maximaal 1,80m hoog zijn.
Tussen de voorkant van de caravan en
de voorzijde van de locatie mag dit
maximaal 1,40m hoog zijn.

Aan de achterzijde van de locatie mag
de begroeiing maximaal 1,80m hoog
zijn. Aan de zijkanten tot aan de
voorkant van de caravan mag de
begroeiing maximaal 1,80m hoog zijn.
Tussen de voorkant van de caravan en
de voorzijde van de locatie mag dit
maximaal 1,40m hoog zijn.

Aan de voorkant van de locatie mag de
begroeiing maximaal 1m hoog zijn.
Vanaf de voorkant van de caravan mag
evenwijdig aan de voorzijde van de
locatie een natuurlijke windkering
worden geplant van maximaal 1,40m
hoog.

Aan de voorkant van de locatie mag de
begroeiing maximaal 1m hoog zijn.

Een andere vorm van windkering is
alleen in overleg met de Bongerd
toegestaan.
Zie tekening A en B op pagina 7 van dit
document voor een verduidelijking van
dit onderwerp.

Een andere vorm van windkering is
alleen in overleg met de Bongerd
toegestaan.
Zie tekening A en B op pagina 7 van dit
document voor een verduidelijking van
dit onderwerp.
Houd de singels in ere! Singels horen
niet bij uw locatie en worden
bijgehouden door de Bongerd.

Houd de singels in ere! Singels horen
niet bij uw locatie en worden
bijgehouden door de Bongerd.
Tenten

Eén slaaptentje met een maximale
vloeroppervlakte van 3m2 en een
hoogte van 1,5m is toegestaan.

Eén slaaptentje met een maximale
vloeroppervlakte van 3m2 en een
hoogte van 1,5m is toegestaan.

Er mag één partytent op de locatie
opgesteld staan. Deze partytent is
samengesteld van een lichtmetalen
frame met een licht tentdoek in
natuurlijke kleuren. De maximale
afmeting van de partytent is 400 x
400cm en maximaal 260cm hoog.

Er mag één partytent op de locatie
opgesteld staan. Deze partytent is
samengesteld van een lichtmetalen
frame met een licht tentdoek in
natuurlijke kleuren. De maximale
afmeting van de partytent is 400 x
400cm en maximaal 260cm hoog.

Een voortent met een metalen frame
en tentdoek is niet toegestaan.

Voor de afmetingen en uiterlijk van de
voortent, zie het onderdeel ‘afmetingen
en uiterlijk’.
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Schuurtentjes zijn alleen toegestaan in
overleg met de Bongerd.

Bodemafwerking

Als bodembedekker of afwerking van
uw locatie zijn uitsluitend natuurlijke
materialen toegestaan. Kunstgras,
tapijt of andere niet natuurlijke
materialen vallen daar niet onder.
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Een schuurtentje in plaats van een
schuurtje is toegestaan, mits deze na
afloop van het seizoen wordt
afgebroken. De maximale afmetingen
zijn gelijk aan die van een schuurtje.
Als bodembedekker of afwerking van
uw locatie zijn uitsluitend natuurlijke
materialen toegestaan. Kunstgras,
tapijt of andere niet natuurlijke
materialen vallen daar niet onder.
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Tienerreglement
Campingpark de Bongerd is een familiepark en richt zich op ouders en grootouders met kinderen tot 11 jaar.
Al onze activiteiten zijn daarop geënt. Voor kinderen ouder dan 11 jaar worden geen speciale activiteiten
georganiseerd. Er wordt vanuit gegaan dat deze kinderen en jongeren zichzelf kunnen en zullen vermaken
zonder overlast te veroorzaken of de sfeer op het park negatief te beïnvloeden.
De Bongerd gaat ervan uit dat een ieder voor zich goed weet wat wel en niet kan volgens algemene
Nederlandse waarden en normen en uiteraard Nederlandse wet- en regelgeving. Toch benoemen we
hieronder een aantal situaties die voor de Bongerd specifiek niet acceptabel zijn.


Samenscholen van groepen op algemene locaties op het park, zoals het evenementenveld,
volleybalveld, sportveld, terras van de Brasserie en speeltuinen. Tenzij het een activiteit van het
recreatieteam betreft of een activiteit die vooraf bij de Bongerd is aangevraagd.



Gebruik van algemene faciliteiten belemmeren voor andere gasten.



Spelen in sanitairgebouwen.



Water halen in sanitairgebouwen voor waterspeelgoed of waterspelletjes.



Lopen of verblijven in groepen groter dan twee personen na 23.00 uur.



Veroorzaken van overlast of vernielingen in de directe omgeving van Campingpark de Bongerd,
evenals acties die de goede naam van de Bongerd in geding brengen.



Verblijven in het openbare speeltuintje in het dorp Kalverdijk na 22.00 uur. Dit is een gemeentelijke
maatregel.



Niet opvolgen van instructies of aanwijzingen van medewerkers van de Bongerd.

Tegen agressie, geweld, vernielingen, pestgedrag, overlast en onrechtmatig gedrag wordt streng
opgetreden. Dit kan leiden tot verwijdering van het park en het beëindigen van de overeenkomst.
Privacy van gasten
In verband met de privacy van onze gasten is het niet meer toegestaan om zonder toestemming met een
drone over het Campingpark te vliegen. Dit in verband met gewijzigde wet- en regelgeving in Nederland.
Deze schrijft onder andere voor dat er niet boven mensenmassa’s gevlogen mag worden, er dient namelijk
minimaal 50 meter afstand gehouden te worden van zowel gebouwen als grote groepen mensen. Daarnaast
mogen gasten niet ongewenst gefilmd worden en dient er rekening gehouden te worden met ieders privacy.
Drones zijn dan ook niet langer toegestaan op het terrein van Campingpark de Bongerd B.V.. Tenzij in
overleg anders besloten wordt.
Tot slot
De Bongerd behoudt zich het recht voor om in situaties waarin deze verblijfsvoorschriften en de Bongerd
voorwaarden niet voorzien, aanvullende regels vast te stellen. Deze regels zullen publiekelijk kenbaar
worden gemaakt en kunnen met een terugwerkende kracht worden toegepast.
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De Bongerd wenst u een prettig en zonnig verblijf!
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Hekjes en windkeringen
Tekening A
*H = maximale hoogte begroeiing.

caravan

H = 1,40 m.

H = 1,40 m.

H = 1,80 m.

H = 1,80 m.

H = 1,00 m.
Voorzijde locatie

Tekening B
*H = maximale hoogte begroeiing.

caravan
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H = 1,40 m.

H = 1,80 m.

H = 1,80 m.

H = 1,00 m.
Voorzijde locatie
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Schuurtjes
Hoe berekenen we het dakoppervlak?
We bekijken het dak van bovenaf en zien dan alleen de
omtrek van het dak. (zie tekening 1). De berekening is
simpel: A … m x B … m = maximaal 5 m2 (toercaravan)

dan
B…m

A … m x B … m = maximaal 10 m2 (stacaravan)

Omdat wij van bovenaf kijken, vallen dakgoten, overstek
etc. ook binnen de omtrek van het dak.
Denkt u daar goed aan!

A…m

Tekening 1
Bovenaanzicht

Daarnaast hebben we nog 6 andere richtlijnen:
1. Het schuurtje mag maximaal 2,75 m. hoog zijn, gerekend vanaf het maaiveld. (zie tekening 2, H).
H = max 2,75 m.
2. Het schuurtje dient aan alle zijden van het schuurtje een overstek of goot te hebben.

(zie tekening 2, *)

3. Het schuurtje dient een puntdak of wel zadeldak te hebben.
Enkele andere soorten daken zijn ook toegestaan. Zie de
foto’s van schuurtjes met afwijkende, goedgekeurde daken
op ons park. Een platdak of lessenaardak mag niet!
4. Het schuurtje moet vrijstaand zijn.
5. Het schuurtje dient van hout te zijn en te bestaan uit
fabrieksmatige liggende of staande delen. Dus geen
metaal! In overleg zijn kunststof schuurtjes van Keter
toegestaan
6. De plaats van het schuurtje op de locatie gaat altijd in
overleg met de parkmanager.

*

*
H = max 2,75 m

Heeft u vragen? Zijn er onduidelijkheden?
Overleg met ons voorkomt problemen!

Tekening 2
Vooraanzicht

Voorbeeld schuurtjes;
Let op! Deze schuurtjes staan op stacaravanlocaties en zijn derhalve te groot voor toercaravanlocaties
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Ongewenste
schuurtjes;
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