
 

 

VERBLIJFSREGLEMENT 
 

Kamperen 
1. Kamperen kan alleen met een tent en kost €8,00 per persoon per nacht. Let op: Er is geen stroomvoorziening op het 

kampeerterrein. U bent welkom vanaf vrijdag 26 mei 2023; 13:00 uur en dient uiterlijk maandag 29 mei 2022 om 12:00 uur 
te hebben verlaten. 

2. U krijgt door de toernooiorganisatie een plaats toegewezen. De totale kampeerruimte is beperkt dus benut de toegewezen 
plek zo efficiënt mogelijk; d.w.z. stel uw tent zo compact mogelijk op. U betaalt €50,00 borg per vereniging. 

3. U dient zelf meubilair mee te brengen. Het lenen van bank(en) en/of tafel(s) is mogelijk; u betaalt hiervoor €50,00 borg en 
€12,50 huur, per set bestaande uit 1 tafel en 2 banken. Deze dient u vooraf te reserveren. Helaas kan het ook soms 
voorkomen dat vooraf gereserveerde tafels en/of banken niet geleverd kunnen worden. 

4. (Grote) Stroomaggregaten worden niet op het kampeer- en sportterrein toegelaten. 
5. Tapinstallaties worden niet op/nabij het kampeer- en sportterrein toegelaten. 
6. Huisdieren worden niet op het kampeer- en sportterrein toegelaten. 
7. Bij het vertrek dient u uw plaats opgeruimd (= geen papier, rommel, etensresten, etc.) en in dezelfde staat achter te laten 

(= geen schroei- en/of brandplekken). Dit bepaalt of u uw € 50,00 borg terugkrijgt. 
 

Ontbijt 
8. Tijdens het toernooi kunt u gebruik maken van ons ontbijtbuffet (7:30 – 9:30 uur) in de feesttent (de tafels staan gedekt). 

Daartoe koopt u een ontbijtbon à € 7,00 per ontbijt. Voor een ontbijtbon krijgt u: 2x drinken (koffie, thee, melk of chocomel), 
2 broodjes (wit en/of tarwe) met beleg, een ei of een stuk fruit. U kunt aan het buffet de broodjes zelf smeren. 

9. Ontbijtbonnen zijn specifiek voor één dag. Iedere dag heeft een andere kleur ontbijtbonnen. Voor het inleveren van een 
bon die niet correspondeert met de huidige dag wordt geen ontbijt verleent. 

 

Meegebrachte etenswaren 
10. Wij hebben geen faciliteiten om uw eventueel meegebrachte drank en/of etenswaren (gekoeld) te bewaren. Hiervoor dient 

u zelf te zorgen.  
11. Het is niet toegestaan om meegebrachte drank en/of etenswaren in de feesttent te nuttigen. 
 

Vuur 
12. Wij hebben geen bezwaar tegen het gebruik van een barbecue mits u de resten netjes opruimt. Let u er wel op dat u geen 

hete voorwerpen op het gras zet i.v.m. verschroeien. 
13. Het is niet toegestaan om een kampvuur te maken of vuren in tonnen en/of vaten te ontsteken. 
 

Muziek/Stereo 
14. Wij verzoeken u dringend het volume van uw stereo te temperen. De muziek die u leuk vindt, is mogelijk voor anderen 

minder leuk. 
15. Om 24:00 uur gaat de nachtrust in welke duurt tot ‘s morgens 7:00 uur. Gedurende die tijd vertrouwen wij op een gematigd 

geluidsniveau. 
 

Drugs 
16. Het aanbieden en/of verhandelen van drugs is verboden en zal terstond bij de politie gemeld worden. Wanneer u drugs 

worden aangeboden dan wel wanneer u constateert dat dit ergens op het terrein gebeurt, verzoeken wij u dit aan de 
toernooiorganisatie te melden. 

 

Alcohol 
17. Alcohol is toegestaan vanaf 18 jaar, en is toegestaan volgens de regels van de Nederlandse wet . Bij ons toernooi staat 

gezelligheid voorop. Het is een sportevenement, dus drink met mate. 
 

Sancties 
18. Bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de toernooiorganisatie zullen passende 

maatregelen worden getroffen. 
 

Teruggave 
19. In beginsel wordt er géén geld teruggegeven voor niet benutte maar reeds gereserveerde en betaalde overnachtingen, 

ontbijten, inschrijfbedragen en gehuurde tafels/banken. Enkel wanneer er ruim van tevoren teruggetrokken en/of 
afgemeld wordt (d.w.z. tenminste 2 maanden vóór het begin van het toernooi), zal er geld worden teruggegeven. 

 
Wij wensen u een sportief, blessurevrij maar bovenal gezellig toernooi toe en rekenen op uw medewerking aangaande de 
genoemde regels. 


