
Camping reglement `t Haasje Olst-Wijhe vanaf 1 janauari 2018 

Dit reglement geldt voor alle gasten die op de camping verblijven. 

1.

Dit parkreglement geldt voor eigenaren, huurders, gebruikers en bezoekers van Camping `t Haasje te Olst 

2.

Een ieder is gehouden aan de privacy en de rust van andere eigenaren/huurders/gebruikers/bezoekers van het park te respecteren, met dien verstande dat sprake 

dient te zijn van volledige rust op het terrein tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

3.

Iedereen dient te voorkomen dat sprake is van onbehoorlijk gedrag, zowel van zichzelf als van diegene voor wie hij verantwoordelijk is. 

4.

Verkeer op het park met een motorvoertuig is uitsluitend toegestaan tussen zeven (07.00) en drieëntwintig (23.00) uur. 

De maximale snelheid bedraagt vijf (5) kilometer per uur. 

5.

Het is verboden auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen te parkeren op de wegen en algemene terreingedeelten van het park. 

6.

Slechts auto’s, motoren en brommers mogen op het parkeerterrein worden geparkeerd. Op andere plaatsen mag niet worden geparkeerd. 

7.

Het is niet toegestaan op het park auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen te repareren of olie te verversen. 

8.

In het park is rijden op een bromfiets met ingeschakelde motor niet toegestaan; fietsen en bromfietsen dienen uit het zicht vanaf de weg te worden opgeborgen. 

Ook voor auto’s is het niet toegestaan om deze te gebruiken als intern vervoermiddel. 

9.

Voorgenomen vrachtvervoer boven éénduizend kilogram moet vooraf worden gemeld bij de Parkdirectie. 

10.

Bij barbecues en vuurkorven dient men de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten; barbecues en vuurkorven kunnen door de Parkdirectie worden verboden 

om hem moverende redenen; open vuren zijn niet toegestaan. 

11.

Gebruikers van een kavel zijn verplicht om te zorgen dat men bij de water hooftkraan en dergelijke bereikbaar zijn voor derde. 

12.

Het is verboden op of vanuit de kavel een beroep, een bedrijf of handel uit te oefenen. 

13.

Verboden is het gebruik van televisie, audio- en videoapparatuur, zodanig dat geluid buiten de kavel hoorbaar is. 

14.

Het is niet toegestaan huisvuil te deponeren anders dan in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Elk ander vuil, chemisch afval (zoals onder andere lege verfblikken, 

accu’s, batterijen en verdelgingsmiddelen en glas) mogen niet in de afvalcontainers worden gedeponeerd, maar dient door de 

eigenaren/huurders/gebruikers/bezoekers naar de gemeentelijke openbare plaatsen gebracht te worden. 

15.

Het is niet toegestaan bomen, hagen, struiken en andere groenvoorzieningen weg te halen zonder toestemming van de Parkdirectie. 

16.

Het is niet toegestaan de wegen, algemene parkeerplaatsen en overige algemene terreingedeelten te gebruiken voor activiteiten die hinder of ongemak veroorzaken. 

17.

Het is niet toegestaan reclame te maken door middel van borden, affiches en dergelijke; het plaatsen van een bord ten behoeve van verkoop van een kavel is slechts 

toegestaan na verkregen toestemming van de Parkdirectie. 

18.

Het is niet toegestaan door gedrag of handelingen aanstoot te geven, of de veiligheid en rust van anderen in gevaar te brengen. 

19.

Het is niet toegestaan om voor tien (10.00) uur na twintig (20.00) uur, evenals op zon- en feestdagen gebruik te maken van geluidshinder veroorzakende apparatuur 

of gereedschappen. 
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20. 

Het is niet toegestaan brandbare stoffen op de kavel te hebben (alleen goed gekeurde gasflessen maxi 2 flessen totaal maximaal 33 kg vol of leeg). 

21.

Het is toegestaan kleine huisdieren te houden mits deze op geen enkele wijze hinder veroorzaken, dat met een maximum van twee dieren per kavel. Buiten de kavel 

dienen honden aangelijnd te zijn, honden dienen buiten het park te worden uitgelaten. Katten dienen op de kavel van de kavelgebruiker te blijven. 

2 2 .

Het plaatsen en gebruiken van steiger in de IJssel is toegestaan (zolang Rijkswaterstaat dit toe staat) tussen 1 april en 30 oktober. 

Daarbuiten en bij hoog water dient de steiger verwijderd te worden. 

2 3 .

De eigenaar/gebruiker/huurder/bezoeker dient zijn kavel met wat zich daarop bevindt goed te onderhouden. Bij dit onderhoud moet rekening worden gehouden 

met het aanzien van het park en het terzake gevoerde beleid door de Parkdirectie. Na het betrekken van het nieuwe kavel dient binnen drie (3) maanden een tuin 

aangelegd te zijn. 

2 4 .

Het plaatsen van ontvangst- en zendapparatuur is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Parkdirectie. Elektrische en overige infrastructuur 

aansluitingen kunnen slechts in overleg worden aangebracht met de Parkdirectie. 

25.

Het aanbrengen van versieringen en ornamenten aan bebouwing en tuinen dient te geschieden in overleg met de Parkdirectie. 

26.

Huisvuil dient in de daarvoor bestemde zakken in de daarvoor bestemde ondergrondschecontainer te worden gedeponeerd. 

27.

Papier, karton en glas dient in  de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd. 

28.

Tuinafval en snoeihout in gebundelde bossen van eenhonderd centimeter (100cm) lengte, mag op zondag avond voor u plek gezet te worden. 

Deze wordt in de loop van maandag op gehaald. 

29.

In verband met het voorkomen van verstoppingen in de vrijvervalriolering ter voorkoming van lozingen, mogen niet op de riolering worden geloosd: 

• stoffen, welke schade aan de riolering en daarmee in verband staande inrichtingen kunnen veroorzaken zoals: oliën en vetten van inrichtingen zoals auto- 

en tractorherstelinrichtingen, restaurants, cafetaria’s, slagerijen e.d. Bij deze inrichtingen zijn olieafscheiders en vetopvangputten in combinatie met een 

slibopvangput vereist; 

• stoffen of voorwerpen, die de afvoer in de leidingen kunnen belemmeren zoals: linnen, vezeldoekjes, vochtige toiletdoekjes, plastic bekers, kranten, 

verband, maandverband, papieren luiers, condooms, touw, stro, persvoer, dweilen, brandvet, zaagsel, stalstrooisel, e.d.; 

• stoffen, die gevaar kunnen opleveren omdat ze licht ontvlambaar zijn en/of omdat ze ontploffingen kunnen veroorzaken zoals: benzine, tinner, 

petroleum, e.d.; 

• hemelwater (bij drukriolering). 

3 1 .

Uw chalet of stacaravan mag van gemeente olst niet groter zijn dan 4 bij 10 meter en hoog 3,20 m. Voor een aanbouw of schuur schriftelijke toestemming van de 

Parkdirectie en bouw toestemming of vergunning van gemeente Olst-Wijhe hebben. Voor aanvang van de bouw moet er een kopie van de vergunning in het bezit 

zijn van de Parkdirectie. 

3 2 .

Permanente bewoning is niet toegestaan. De regels van overheidswege dienen in acht te worden genomen,wat thans inhoudt dat men haar hoofdverblijf elders moet 

hebben. De eigenaar verbindt zich zijn mobiele caravan/chalet en of caravan niet aan derden te verhuren. Alleen in bijzondere gevallen kan verhuur, mits in overleg 

plaatsvinden. Bij goedkeuring is 18 % provisie verschuldigd. 

33.

Het is niet geoorloofd om het uw chalet of stacaravan, zonder toestemming van de Parkdirectie te verkopen 

34.

Bij verkoop van uw chalet of stacaravan wordt 8 % courtage berekend. Deze dient u te voldoen voordat de nieuwe eigenaar toestemming krijgt om op het park te 

verblijven van het chalet. 

3 5 .

De eenmalige kosten die worden doorberekend zijn voor de chalets zijn: aansluitkosten chalets, verwijderen en opruimen chalet. Voor chalets waar in het verleden 

delen zijn aangelast wordt een individuele verhoging berekend. Deze verhoging is minimaal € 1500,--

Aansluitkosten chalet Inclusief meters, kabels, leidingen. € 1250,00 exclusief BTW (dit kan u, uw besparen als u het zelf doet). 

Opruimen kavel en verwijderen stacaravan of chalet Vanaf: € 3950,00 exclusief BTW (dit kan u, uw besparen als u het zelf doet). 

36.

Courtage bij verkoop8 % van de verkoopprijs inclusief BTW 

Ad 37.  

Over in dit reglement niet opgenomen kwesties beslist de Parkdirectie. 
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