
Kampeer en huisregels Buytenplaets Suydersee 

Niks moet, niksen mag, dat is pas vakantie! 

Algemeen 

1. De receptie is geopend tussen 09.00-12.00 / 14.00-17.00 / 19.00-20.00.  

Voor noodgevallen zijn wij te bereiken op (+31)6 85 34 54 30. 

 

2. Auto’s kunnen op de parkeerplaats worden geparkeerd. Er dient stapvoets (5 km) 

gereden te worden op de camping. Bij gebrek aan parkeerplaatsen mag de auto op 

het terrein worden geparkeerd, dit in overleg met de beheerder. 

 

3. De kampeer- en camperplaatsen dienen op de dag van vertrek om 11.00 vrij te zijn. 

Als u langer wil blijven kan dit in overleg en eventueel door betaling van een toeslag. 
 

4. Tussen 22.00 en 8.00 uur is het rustig op de camping, zodanig dat andere gasten 

geen hinder ondervinden. Specifiek wordt genoemd dat er geen versterkte muziek 

gedraaid mag worden. 
 

5. Huisdieren zijn op het terrein welkom, mits aangelijnd, zo ook op de plek. Wij vragen 

u uw hond buiten de camping uit te laten. 

In de accommodaties zijn huisdieren alleen na expliciete goedkeuring toegestaan. 

 

6. Bezoekers zijn toegestaan tussen 08.00 en 22.00 uur. Zij dienen zich te melden bij de 

receptie. Logees zijn welkom tegen betaling. 

 

7. Afval graag in gesloten zakken in de daarvoor bedoelde afvalcontainers bij de 

parkeerplaats deponeren. Het afval wordt gescheiden ingezameld.  

 

8. Ga respectvol met de dieren om. Konijnen mogen niet worden opgepakt, bij de 

dierenweide blijft iedereen rustig om stress bij de dieren te voorkomen. 
 

9. Het gebruik van de sport en spel voorzieningen is op eigen risico.  

 

10. In het Respijthuis is een AED aanwezig, hopelijk hebben we deze niet nodig. 

Sanitaire voorzieningen 

11.  Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er aan mee 

dat het zo blijft? 
 

12. Er zijn een viertal kluisjes aanwezig waarvan u kosteloos gebruik kunt maken om 

waardevolle spullen in op te bergen. Bij de receptie kunt een sleutel ophalen tegen 

betaling van €20,- borg. 



13. Het is niet toegestaan te roken in of voor het sanitair gebouw. Ook peuken graag 

opruimen. 

 

14. De afvalemmers in het sanitair gebouw zijn alleen bestemd voor het afval wat daar 

gemaakt wordt. Kampeerafval graag in de daarvoor bestemde containers werpen. 
 

15. Warm water is vrij beschikbaar. Douches werken op een douchemuntje. Deze zijn 

verkrijgbaar bij de receptie. Een douchemuntje geeft recht op 5 minuten douchen. 
 

16. Wasmachine en wasdroger zijn tegen betaling van € 2,50 per keer beschikbaar. Wij 

vertrouwen hierin op uw medewerking.  

 

17. Chemische toiletten dienen alleen in de daarvoor aanwezige stortplaats te worden 

geleegd (dus niet in het loospunt voor campers). 

 

18. Loos afvalwater van de camper alleen op het daarvoor bestemde afvoerpunt. 

Het terrein 

19. De boomstammetjes op en langs de velden als ook rondom de huisjes zijn ter 

decoratie neergelegd en geen brandhout. Dit geldt ook voor de takkenwallen. Deze 

intact te laten De takkenwallen zijn aangelegd voor vogels en kleine beestjes. 

 

20. Alleen de paden, wegen en velden toegankelijk. Het is niet toegestaan om door de 

bosjes te lopen of de afgeschermde plaatsen van de accommodaties te betreden. 

 

21. Het gebruik van een BBQ op uw eigen plaats is toegestaan mits u de veiligheid in acht 

neemt en meer dan 30 cm afstand houdt tot het gras. 

 

22. Op de centrale vuurplaats mag een kampvuurtje worden gemaakt. Haardhout is ter 

plaatse beschikbaar. Als er meer hout nodig is, kan dit bij de receptie worden 

gekocht. Op de kampeervelden is het niet toegestaan om een vuurtje te maken. 

 

23. Voor het behoud van ons terrein kan het zijn dat wij een toegangsverbod voor 

motorvoertuigen afkondigen. Dit kan bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden.  

 

24. Buytenplaets Suydersee is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing en/of 

diefstal van uw eigendommen. 

 

25. Alle aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd en in 

gevallen waarin de huisregels niet voorzien beslist de beheerder. 
 

 

Wij wensen u een prettig verblijf en staan graag voor u klaar.                                                           

Met een hartelijke vakantiegroet, team Buytenplaets Suydersee 


