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Wanneer u gebruik maakt van ons kampeerterrein dient u zich te houden aan de 

volgende regels: 
 

 Omdat er op de camping kinderen/jong volwassenen verblijven in de 

leeftijd van 10 tot 20 jaar verzoeken wij alle kampeergasten dringend om 

ervoor te zorgen dat het vanaf 24.00 uur rustig is op het kampeerterrein. 
Vooral doen wij een beroep op de wat oudere jeugd om onze jongste 

jeugd hun broodnodige nachtrust te gunnen. Door de beveiliging zal bij 

overtreding van deze regel streng opgetreden worden.  
 Het is verboden om flessen, glazen, tafels, stoelen, banken en andere 

goederen vanuit de kantine mee te nemen naar het kampeerterrein. 

 Wassen en douchen kan plaatsvinden in de kleedlokalen, deze dienen 
netjes achter gelaten te worden. 

 Het is niet toegestaan zich in de kleedlokalen te bevinden anders dan voor 

toiletgebruik of douchen. 

 Het is niet toegestaan om met auto’s het kampeerterrein op te rijden 
anders dan met toestemming van de toernooiorganisatie. 

 Open vuur, overmatig drankgebruik en/of het gebruik van drugs is ten 

strengste verboden.  
 Het gebruik van een barbecue op kolen/houtskool is niet toegestaan. 

 Het kampeerterrein is alleen toegankelijk voor bij de organisatie bekende 

kampeerders, het is niet toegestaan om personen van buitenaf mee het 

kampeerterrein op te nemen. 
 SV Venray stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of schade 

in welke vorm dan ook. 

 Aanwijzingen gegeven door leden van de organisatie of het 
bewakingspersoneel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 

 De toernooiorganisatie behoudt zich, nadat zij zich bekend heeft gemaakt, 

het recht voor om te allen tijde de verhuurde tenten te betreden. Dit zal 
alleen gebeuren wanneer er een vermoeden bestaat dat het 

kampeerreglement wordt overtreden.   

 Overtreding van dit reglement kan leiden tot verwijdering van het 

kampeerterrein zonder restitutie van betaalde gelden. 
 

Betreffende het alcoholgebruik nog het volgende: 

 Het kantinepersoneel mag alleen aan personen van 18 jaar en ouder 
alcoholische dranken verstrekken. Hierbij zal om een legitimatiebewijs 

worden gevraagd. 

 Leiders, begeleiders, trainers van alle teams verzoeken wij erop toe te zien 
dat er GEEN alcohol wordt gebruikt door personen die de leeftijd van 18 

jaar nog niet hebben bereikt. De verantwoordelijkheid op naleving hiervan 

leggen wij nadrukkelijk bij de leiders/begeleiders en trainers van de 

teams. 
  

De toernooi organisatie wenst u een prettige verblijf toe op ons kampeerterrein. 


