
 

Parkreglement Vakantiepark de Boomgaard 
Tezamen met de RECRON voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de gast en 

Vakantiepark de Boomgaard vormt dit reglement één geheel. Het juist naleven van dit parkreglement 

waarborgt de veiligheid van onze gasten, we hopen dan ook op uw medewerking en begrip. 

 

PARK 

- Iedere betreder van het park dient maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te vertonen. 

- Indien u met een aanhanger komt dient u deze op uw eigen grasveld of eigen parkeerplaats 

te zetten. Deze zijn niet toegestaan op de grote parkeerplaats. Uw auto kunt u daar wel 

parkeren. 

- Per plaats is er één auto toegestaan op de parkeerplaats bij uw chalet. Overige auto’s kunnen 

geparkeerd worden op het parkeerterrein voor het centrumgebouw. De auto op het park kan 

gewisseld worden. Kentekens (max. 5) voor toegang kunt u doorgeven via uw Mijn-omgeving 

op de website of via de receptie.  

- De chalets mogen uitsluitend bewoond worden door gezinnen. Per chalet mogen maximaal 

zes personen overnachten en 2 huisdieren verblijven.  

- De stroomaansluiting op het bestaande deel is 10 Amp./2300 Watt. De stroomaansluiting op 

de uitbreiding en op de sanitair plaatsen is 16 Amp./3680 Watt. De gast dient ervoor te 

zorgen dat de gebruikte elektrische apparaten deze hoeveelheid niet overschrijden. 

- Een tuinafzetting/schutting mag maximaal 1,50 meter hoog zijn.  

- Op de bebouwing van uw plaats zijn regels van de Gemeente Veere van toepassing. Deze zijn 

op te vragen in de receptie.  

- Op het park dient u enkel in de eerste versnelling/stapvoets rijden.   

- Brommers en scooters mogen uitsluitend aan de hand worden meegenomen.  

- Afval dient (gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het 

plaatsen van vuilniszakken en los afval is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het 

aantrekken van ongedierte. Grof afval mag niet op het park worden achtergelaten, tenzij met 

toestemming van de directie op een daartoe aangewezen plaats.  

- Honden zijn aangelijnd welkom. U dient uw hond buiten het park of aangelijnd op het 

honden uitlaatveld uit te laten. Hondenpoep in en rondom het park altijd direct opruimen. 

- De binnenkomende post wordt op alfabetische volgorde in de postvakken bij de receptie 

gelegd. Het afhalen van poststukken valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de gast. 

De ondernemer is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde poststukken.  

- Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op het daarvoor toegewezen veld, niet 

tussen de chalets en caravans. 

- Zachte muziek is tussen 09.00 en 23.00 uur toegestaan, niet hoorbaar voor uw buren. Met 

het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast.  

- Barbecueën is tot 22.30 uur toegestaan, mits deze minimaal 2 meter van bomen, struiken, 

schuttingen, gebouwen en accommodaties staat. Tevens dient er binnen handbereik van de 

barbecue een volle emmer water van ca. 10 liter te staan. Barbecueën is niet toegestaan bij 

harde wind. De ondernemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden 

(bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.  



- Na 23.00 uur heerst er op het park algehele stilte. Wij verwachten van onze gasten dat ze 

deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of 

enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van 

gemotoriseerde voertuigen.  

- Bezoekers zijn van harte welkom. Het chalet mag maximaal vier weken per jaar aan derden 

worden verhuurd. Onderhuurders dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie zodat 

wij hen een welkomstmap met informatie en geldende regels kunnen uitreiken. Wij zullen 

van hen een naam een noodnummer noteren zodat wij in geval van (nood)situaties contact 

kunnen opnemen.  Bezoekers en onderhuurders dienen zich aan dezelfde regels te houden 

als de huurder van de plaats. (Ver)huurder blijft te allen tijde aansprakelijk.  

- Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een 

eventueel reeds vertrokken gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico van 

deze gast aan hem of haar worden nagezonden. De ondernemer is nimmer aansprakelijk 

voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.  

- Wij zijn een familiecamping en verhuren niet aan bedrijven en jongeren.  

 

CHALET 

- Het chalet staat op het vakantiepark voor rekening en risico van de eigenaar. 

- De huurders van de plaatsen kunnen gebruik maken van alle voorzieningen die op het park 

aanwezig zijn. De huurders van chalets mogen geen gebruik maken van de douches in het 

sanitairgebouw.  

- Bij het chalet zijn bijzettenten niet toegestaan. Speeltenten zijn tot 20.00 toegestaan. 

- Bij uw chalet mag geen camper als auto geparkeerd worden. 

 

TOERCARAVANPLAATSEN 

- Huurders van de plaatsen kunnen gebruik maken van alle voorzieningen die op het park zijn. 

- Huurders van toercaravanplaatsen mogen per plaats 1 douchekaart gebruiken.  

- Bijzettentjes mogen op toercaravanplaatsen worden neergezet. Let op het maximale aantal 

van 6 personen die per plaats mogen overnachten.  

 

Verboden 

- Vuurkorven en open vuur is ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten 

branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende 

lucifers, sigaren en sigaretten verboden.  Ook het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of 

explosieve stoffen is verboden.  

- Het bij zich hebben van geopende en ALCOHOLISCHE dranken is verboden.  

- Het gebruiken of in bezit hebben van (SOFT)drugs is verboden.  

- U mag niet overal vliegen met een drone. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw drone, 

adviseren wij u de drone kaart te raadplegen. Respecteer een ieder zijn of haar privacy en 

rust.  

 

In gevallen die niet geregeld zijn in dit parkreglement of in de RECRON voorwaarden, beslist de 

parkdirectie.  

Bij het niet naleven van dit reglement kan de ondernemer besluiten gasten van het terrein te 

verwijderen of de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van de verschuldigde huursommen.  


