
Huisregels 

Aankomst & bezoek 

• De receptie is geopend van 08.00 - 00.00 
• Inchecken kan dagelijks van 08.00 - 00.00 
• Je mag zelf bepalen op welk tijdstip je de tent inkruipt, houdt er wel rekening mee dat het vanaf 01.00 

stil dient te zijn op het camping terrein.  

Vertrek 

De camping sluit op 20 juli om 12:00. Graag vóór deze tijd het camping terrein verlaten. 
We verzoeken jullie de plek schoon achter te laten, alle grondharingen te verwijderen en de gesloten  
vuilniszakken achter te laten in de daarvoor bestemde afvalcontainers. 

Campingregels 

Het is belangrijk je aan de huisregels van de camping te houden. Iedereen die het kampeer terrein 
betreed accepteert de huisregels en zal zich zonder voorbehoud confimeren aan het hierin gestelde. 
Elke inbreuk op de richtlijnen kan leiden tot het verder weigeren van de toegang van de overtreder 
tot het kampeerterrein.  

Parkeerplaats 

• De parkeerplaats is geopend van 13 juli 08:00 - 20.00 tot 20 juli 12:00 
• De parkeerplaats is alleen toegankelijk voor de gasten van de camping. 

Je kampeerplaats 

• Graaf geen kuilen of geultje rondom uw tent 
• Afbakenen van de kampeerplaats met bijvoorbeeld schermen of scheerlijnen is niet toegestaan. 
• Breng geen schade toe aan struiken, bomen en omheining 
• Plaats stoelen, tafels, partytenten e.d. alleen op je eigen plek, niet op buurtplaatsen, loop en rijpaden. 
• Plaats geen barbecue’s 
• Gelieve uw afval te scheiden in de daarvoor bestemde afvalbakken. 



Toilet, douches en afval 

• Afval breng je naar de daarvoor bestemde afvalcontainers.  
• Je kunt 24/7  gebruik maken van de douches en de toiletten. 
•
• De sanitaire voorzieningen zijn snel bereikbaar vanaf elke campingplaats.  
• Er zijn voldoende toiletten met toiletpapier, douches met warm water en wastafels met spiegels voor 

een frisse start. 

Verboden 

• Open vuur op de camping en in de directe omgeving 
• Jerrycans met brandbare vloeistoffen (benzine etc.) 
• Gebruik van elektrische apparaten met een vermogen van meer dan 1000 watt zoals kachels en airco’s 
• Aggregaten 
• Verkoop van waren en aanbod van diensten 
• Drugs 
• Sterke drank 
• Ook is het ten strengste verboden het campingterrein anders te verlaten dan via de aanwezige officiële 

uitgangen. 

Calamiteiten 

Bij een ontruiming verlaat je de camping via de hoofdingang. Wegen, brandgangen en vluchtwegen 
moeten altijd vrij zijn.  
De op het terrein aanwezige brandblussers zijn voor de veiligheid van campinggasten. Wanneer er 
blusapparaten  
onnodig geledigd worden, zal dit op de overtreder verhaald worden. Voor de bereikbaarheid van het 
campingterrein moet te allen tijde een rijroute ten behoeve van hulpverleningsvoertuigen van ten minste 
4,5 meter breedte aanwezig zijn.  
Bij calamiteiten (dringende gevallen) kun je de campingbeheerder telefonisch bereiken op nummer: +31 
(0)64 481 33 90  

Gedrag 

Onbehoorlijk gedrag en/of het niet respecteren van de campingregels kan leiden tot verwijdering van de 
camping. 
Volg altijd de aanwijzingen van het beheer op. Die hebben voorrang op de camping regels. 

Aansprakelijkheid  

City Camp Nyma neemt geen enkele verantwoording voor uw bezittingen (zoals geld, telefoons en 
andere waardevolle artikelen) en/of voor ongevallen/letsel van kampeerders. voor de algemene 
voorwaardes klik je op deze link. Alle voorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. 
Veroorzaakte schade dient onmiddellijk aan de eigenaar te worden gemeld. Elke kampeerder is 
persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade of ongevallen waarvan hij de veroorzaker is. Kampeerder 
is tevens verantwoordelijk voor de daden en het gedrag van de personen die met hem kamperen. Dit 
geldt dus ook voor personen onder 18 jaar en bezoekers.  




