
REGLEMENT  MINICAMPING  DE JOXHORST 
 

ALGEMEEN: Hartelijk welkom op minicamping De Joxhorst. Tijdens uw verblijf hopen wij 
dat u in alle rust kunt genieten van deze mooie plek, gelegen in een agrarische, landelijke 
omgeving. Onze camping is nog in een startfase, terwijl de basisvoorzieningen al aanwezig 
zijn. Wij streven naar een eco-effectief beheer, waarvan een aantal elementen terug te vinden 
zijn in het reglement. 
Terwille van de leefbaarheid op onze camping maken wij graag enkele afspraken met u. 
 
HUISVUIL: Het afval dient u te scheiden in de daarvoor geplaatste bakken. Dit afval betreft: 
papier, glas, plastic, groente- en restafval. Dit laatste in dichtgebonden zakken. 
SPORT EN SPEL: Een gedeelte van de grote schuur hebben wij vrij gemaakt voor onze 
gasten. U vindt hier voor gezamenlijk gebruik: speelgoed, informatiemateriaal over de 
omgeving, e.d.  Wilt u voor vertrek de eigendommen van de camping weer op de plek 
leggen/zetten. Beschadigingen dienen aan ons te worden gemeld. 
SANITAIRE VOORZIENINGEN: Wij gebruiken op onze camping uitsluitend 
ecoproducten. Biologisch schoonmaak-, afwasmiddel, zeep en shampoo vindt u daarom in de 
sanitaire ruimte. Wanneer u de voorkeur geeft aan eigen producten dienen deze van een 
ecokeurmerk te zijn voorzien. 
Het gebruik van een chemische toilet is niet toegestaan. 
Wij reinigen het sanitair, maar wij verwachten dat u ook een handje helpt door na het gebruik 
van de sanitaire ruimte deze schoon achter te laten. 
Wees in het algemeen spaarzaam met water. 
KAMPEERKEUKEN: Op ons terrein bevindt zich een kampeerkeuken met hierin een 
koelkast, gasfornuis, centrifuge, waterkoker, e.d. Ook hier zijn uitsluitend ecologische 
producten toegestaan, waarvan afwas- en schoonmaakmiddel aanwezig is. 
TERREIN: In de voortent van uw tent/caravan mag u uitsluitend een grondzeil neerleggen 
als u ook ’s nachts op de camping verblijft. Een tip: gebruik lucht doorlatend gronddoek. 
Gasten die langer dan 14 dagen een plek bezetten dienen hun tent/caravan te verplaatsen naar 
een plek die in overleg met een van de eigenaren wordt afgesproken. Zo houden we onze 
grasmat zo mooi mogelijk, waarvan een volgende gast weer profiteert. 
AUTO’S: Na het inrichten van uw kampeerplek kunt u uw auto parkeren op de daarvoor 
aangewezen plek. 
AANSPRAKELIJKHEID: Het verblijf op onze minicamping is geheel op eigen risico. Wij 
stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging van uw eigendommen of enig letsel 
door u opgelopen. 
TERREIN. : Het maken van een open vuur is uitsluitend toegestaan na overleg en 
toestemming van de eigenaren. 
GASTEN: Overnachtende bezoekers zijn alleen toegestaan na overleg met de 
campingeigenaren. Er wordt hiervoor het geldende tarief per nacht in rekening gebracht. 
Onderverhuur van uw tent/caravan is niet toegestaan. 
RUSTTIJD: Als rusttijd op onze camping geldt het tijdstip tussen 22.00 en 08.00 uur. Besef 
dat radio en tv in deze recreatieve omgeving hard kunnen klinken en uw buren kunnen 
hinderen. 
AANKOMST en VERTREK tussen 12.00 en 13.00 uur. 
TENSLOTTE: Voor vragen kunt u natuurlijk bij de eigenaren terecht:   
Lineke, Jaco, Wim en Paulien  - Ramelerdijk 7/9.  Tel. 0572 364364/361156 
 
 
 


