
KAMPEERREGLEMENT STRUCHT 48  
Voor kamperen op Strucht 48 te Schin op Geul gelden navolgende regels en
tarieven.

1. TARIEVEN  
Voor de recente tarieven zie onze website: https://hoevekroonen.nl/.

TOERISTENBELASTING  
Genoemde tarieven zijn inclusief de toeristenbelasting die door ondernemer 
afgedragen wordt aan de gemeente Valkenburg aan de Geul . Deze toeristenbelasting 
bedraagt € 1.50 per persoon van 6 jaar en ouder per overnachting.

BORGSOM
Indien de kampeerders behoren tot enige groep waarvoor een redelijk vermoeden van 
een groter dan gemiddeld risico van overtreding van de onder artikel 7. gestelde 
kampregels bestaat, kan door de ondernemer een borgsom van € 50.00 per persoon 
worden geëist alvorens toestemming voor kamperen wordt verleend. In het geval deze 
kampregels naar het oordeel van de ondernemer worden geschonden, verbeuren deze 
kampeerders de borgsom; anders wordt de borgsom terugbetaald bij beëindiging van de 
kampeerovereenkomst en de schone oplevering van het terrein van de standplaats. 

2. BETALING
Betaling dient (zoveel mogelijk) bij aankomst plaats te vinden voor de gehele periode van 
verblijf.
Ten laste van de kampeerder respectievelijk de ondernemer komen de door de 
ondernemer respectievelijk de kampeerder  in redelijkheid gemaakte kosten, zulks binnen
de bepalingen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Indien het totale tarief niet tijdig is 
voldaan, kan na sommatie daarenboven, het wettelijk vastgestelde rentepercentage over 
het resterende deel in rekening worden gebracht.

3. DUUR VAN HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS
De duur van het verblijf wordt overeengekomen bij aankomst, waarbij deze periode wordt 
vastgelegd op de gastenregistratieformulieren. Beperkingen kunnen voortvloeien uit 
boekingen die eerder door anderen (vooruit) werden verricht en akkoord bevonden door 
de ondernemer.

 4.  ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING DOOR KAMPEERDER 
De kampeerder is bij annulering geen kosten verschuldigd. Tussentijdse beëindiging leidt 
tot een maximale restitutie van 75% van het bedrag dat vooruitbetaald werd over de 
resterende periode met een minimum van € 5.00 als bijdrage in de kosten voor de 
ondernemer.

5. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING DOOR ONDERNEMER
Indien de kampeerder, zijn/ haar gezins-/ groepsleden, loges of bezoekers de 
verplichtingen uit de overeenkomst, het reglement, de kampregels of de 
overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft/ naleven, en wel in zodanige mate dat
naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de ondernemer kan worden 
gevergd dat het gebruik van de standplaats wordt voortgezet, heeft de ondernemer het 
recht om het gebruik van de standplaats te doen beëindigen. Indien de kampeerder van 
oordeel is dat hij ten onrechte van de kampeerplaats verwijderd is, dient hij de 
ondernemer hiervan binnen enkele dagen in kennis stellen en kan hij uiterlijk binnen 7 
dagen het geschil voorleggen aan een tussen partijen overeen te komen 
geschilleninstantie. De kampeer blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te 



betalen. De ondernemer kan de personen die overlast veroorzaakt hebben uitsluiten van 
verder verblijf op de kampeerplaats en met de overige gezins-/ groepsleden een nieuwe 
overeenkomst sluiten.

6. ONTRUIMEN VAN DE STANDPLAATS
Als het gebruik van de standplaats eindigt, moet de kampeerder zijn/ haar kampeermiddel
(-en) verwijderen en de kampeerplaats ten genoegen van de ondernemer schoon 
achterlaten voor 12.00 uur op de dag van vertrek. Als de kampeerder dit heeft nagelaten, 
is de ondernemer gerechtigd op kosten van de kampeerder de standplaats te ontruimen. 
De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook voortvloeiende of 
verband houdende met het verwijderen van het kampeermiddel, tenzij deze schade is 
ontstaan door opzet, onzorgvuldigheid of grove schuld van de ondernemer. Eventuele 
opslagkosten zijn voor rekening van de kampeerder.
De huur van de standplaats eindigt om 12.00 op de dag van vertrek. Indien de 
standplaats op de dag van vertrek om 12.00 uur niet vrij is  wordt het tarief van één 
kampeernacht extra in rekening gebracht.

7. KAMPREGELS
1. Iedere kampeerder cs. is gehouden zodanig te kamperen dat er geen overlast of 

hinder wordt veroorzaakt voor anderen
2. (medecampinggasten, buren, de ondernemer) of voor het vee; ook mag geen schade

ontstaan aan terreinen opstallen en roerende goederen;
3. Iedere kampeerder cs. is gehouden de kampeerplaats ordentelijk te gebruiken zodat 

er geen vervuiling van het terrein of de bodem optreedt. Het gebruik van deugdelijke 
huisvuilzakken/ -bakken is geboden en deze dienen op de daarvoor door de 
ondernemer aangewezen plaats te worden gedeponeerd;

4. Het is verboden terreinen of op het erf aanwezige opstallen te betreden die niet voor
of samenhangend met het kamperen door de ondernemer worden aangeboden of
opengesteld;

5. Het parkeren van auto's, motoren en bromfietsen geschiedt, tenzij anders met de
ondernemer  werd  overeengekomen,  op  het  erf  op  de  daarvoor  aangewezen
plaatsen;

6. Het gebruik van voorzieningen als douches, toiletten, wasplaatsen geschiedt zodanig
dat er geen schade of onnodige vervuiling optreedt;

7. Vanaf 23.00 uur tot 08.00 uur geldt er nachtrust op het kampeerterrein: geluid van
muziekapparatuur, auto's, motoren, bromfietsen, gesprekken enz. zijn dan verboden.
(Er vindt controle op dit aspect plaats.)

8.  DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID
De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking 
gestelde accommodaties, behoudens situaties die het gevolg zijn van overmacht. De 
kampeerder draagt zorg voor de deugdelijke staat van de installaties die deel uitmaken 
van zijn kampeeruitrusting ten behoeve van elektra, gas en water voor zover aanwezig.

9. GEBRUIK STANDPLAATS/ KAMPEERMIDDEL DOOR DERDEN
Zonder daarvoor van de ondernemer verkregen toestemming is het verboden de 
standplaats/ het kampeermiddel aan derden in gebruik af te staan. Aan een eventuele 
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

10.BEZOEKERS
Gedurende de periode van 09.30 uur en 23.00 uur kunnen (zij het in beperkte mate!) 
bezoekers worden toegelaten als hiervoor van de ondernemer toestemming is verkregen.



11.BEKEND MAKEN VAN HET REGLEMENT
Dit reglement is voor eenieder zichtbaar opgehangen in de binnen accommodatie.

12.SLOTBEPALING
Indien er tussen ondernemer en kampeerder een geschil ontstaat over enig in dit 
reglement geregeld onderwerp, kan dit geschil aan een tussen partijen overeen te komen 
geschilinstantie worden voorgelegd.

SCHIN OP GEUL, 1 januari 2022 

R.J.E. Kroonen. ( 043 – 4591506 / 06 - 20068129)

e-mail: info@boerderijcamping-kroonen.nl
website: www.boerderijcamping-kroonen.nl

Belangrijke adressen/ telefoonnummers:  

HUISARTS: 
Medisch Centrum Schin op Geul, Warande 45, Schin op Geul  043 - 4592288

HUISARTSENPOST NIGHTCARE:  045 - 5778844

POLITIE:  112 of 0900 - 8844
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