Parkreglement Vakantiecentrum Sonnevanck
Wij wensen u van harte welkom op Vakantiecentrum Sonnevanck. Wij hopen dat u met veel genoegen bij ons
zult verblijven. Wij verzoeken u om onderstaande huisregels in acht te nemen. Zodat zowel u, uw
mederecreant als wij een gezellige tijd op Vakantiecentrum Sonnevanck zullen hebben.
Belangrijke telefoonnummers:

Artsen
Huisartsenpraktijk Beilen-Centrum
Medisch Centrum Beilen
Huisartsenpraktijk De Rode Hoed

0593-522333 (Spoed 526333) Dingspelstraat 14A, 9411 AN Beilen
0593-522666 (Spoed 526315) Molenstraat 44, Beilen
0593-525666 (Spoed 527007) Dingspelstraat 16, Beilen

Tussen 17:00 uur en 08:00 uur en in de weekenden kunt u bellen met de Centrale Huisartsenpost 09001120112. De Centrale Huisartsenpost zit in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Rijdt via de snelweg A28 naar
Assen. Neem afslag Assen-Zuid (afslag32) einde weg op T-splitsing rechts. Na 1 kilometer ziet u aan de
linkerkant het Wilhelmina Ziekenhuis. Als u de hoofdingang binnen gaat wordt de Huisartsenpost aangegeven.

Politie
Geen spoed bel dan 0900-8844 | Alarmnummer 112

Beheerder – Receptie
Ons algemene nummer 0593-562214 is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt voor calamiteiten ook contact
opnemen met de bedrijfsleiding via de intercom bij de receptie.

Aansprakelijkheid
De directie van Vakantiecentrum Sonnevanck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in zake van diefstal,
vermissing, brand, letsel, ongeval en andere schade in welke vorm dan ook. De beheerder is gerechtigd de
toegang tot het park te verbieden of het verdere verblijf op het park te ontzeggen.

Auto
Ons terrein is uw vakantieplek. Hierop behoort zo weinig mogelijk verkeer. Auto’s alsmede motoren, scooters
en bromfietsen met ingeschakelde motor hebben dan ook alleen toegang wanneer ze geregistreerd staan en
hierdoor toegang hebben voor de slagboom. De maximale snelheid op ons terrein is 10 km per/uur. In de
bochten raden wij u aan om stapvoets te rijden i.v.m. het geringe zicht dat u dan hebt. U kunt na het plaatsen
van uw kampeermiddel uw auto op de parkeerplaats bij het veldje parkeren. Een tweede voertuig dient op de
parkeerplaats bij de receptie gezet te worden.

Barbecue
Barbecueën of een andere vorm van ‘buiten koken’ is toegestaan mits geen overlast voor uw buren. In tijden
van droogte kan dit verboden worden. Het roken van etenswaren als vis, vlees e.d. is niet toegestaan.
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Bezoekers
Uw bezoek is welkom op ons terrein. U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers. Het
parkreglement geldt ook voor uw bezoek. Zij dienen hun auto op de parkeerplaats bij de ingang te parkeren en
zich bij de receptie te melden. Het bezoekerstarief bedraagt € 2,00 p.p.p.d. Kinderen t/m 2 jaar gratis.
Bezoekers kunnen, nadat zij betaald hebben bij de receptie, gebruik maken van ons zwembad. Bezoekers
dienen om 24:00 uur het terrein te hebben verlaten.

Logés
Mocht u slapers / logés krijgen dan is dat geen probleem. U dient echter verandering in de verblijfsamenstelling
direct te melden bij de receptie en overnachtingskosten te betalen á € 2,25 p.p.p.n. Als ingeschrevene blijft u,
óók tijdens uw afwezigheid verantwoordelijk voor uw bezoekers en logés.

Beplanting
U wordt vriendelijk, doch dringend verzocht, zuinig te zijn op de beplanting en er niet doorheen te lopen of in
bomen te klimmen of te timmeren. Helpt u uw kinderen zich hier ook aan te houden? Snoeien van uw eigen
haag, beplanting, e.d. is uiteraard toegestaan en wenselijk. Doch snoeien aan begroeiing van beplanting dat
eigendom is van het park en buiten uw perceel staat, mag niet zonder toestemming! Denk eraan! Snoei afval
uit uw eigen tuin / perceel dient u zelf af te voeren. Klein snoei- en tuinafval kunt u kwijt is de bulkcontainer bij
onze milieustraat.

Brand
Om grote brand te voorkomen zorg er voor dat u een deugdelijke brandblusser in de caravan / chalet heeft.
Met het oog op calamiteiten dienen de toegangswegen naar het veld en elders op het terrein vrijgehouden te
worden voor de hulpdiensten.

Chemisch toilet
Deponeerde eventuele inhoud van uw chemisch toilet in de daarvoor bestemde stortplaatsen. Het
schoonmaken van de ‘emmers’ dient uitsluitend op deze plek te geschieden. Deze plaatsen zijn ook bestemd
voor afvalwater.

Elektriciteit | Gas
Het is niet toegestaan elektrische kook-en verwarmingstoestellen te gebruiken. De toeristische
kampeerplaatsen zijn afgezekerd met een 10, 6 of 4 ampère zekering. Voor de aansluiting heeft u een
eurostekker nodig. Bij het veelvuldig doorslaan van een zekering wordt een bedrag in rekening gebracht. Het
gebruik van z.g.h. verlichting snoeren wordt niet geaccepteerd en dienen verwijderd te worden. De elektrische
installatie van een caravan moet iedere drie jaar gekeurd worden en de gasinstallatie ieder jaar, door een
erkend installatiebedrijf. Dit gebeurd volgens NEN norm. Deze norm kunt u bij een willekeurig installatiebedrijf
krijgen. Verdere informatie omtrent keuring kunt u verkrijgen bij de beheerder.

Fietsen
Bij de receptie kunt u fietsen en kinderzitjes huren tussen 1 mei en 1 oktober. U bent als huurder
verantwoordelijk voor eventuele schade. Houdt u met rijden op het terrein ook rekening met anderen. Pas uw
snelheid aan.
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Gasflessen
Butaan-en Campinggas flessen zijn in diverse maten verkrijgbaar op het park. Het ingraven van gasflessen is
levensgevaarlijk en is daarom ook ten strengste verboden! Het gebruik van LPG is niet toegestaan. Bij de
receptie is een boekje met tips gratis te verkrijgen.

Handel en verkoop
Op het park is het te koop aanbieden of voorhanden hebben van koopwaar en/of het tegen betaling aanbieden
van diensten in de ruimste zin van het woord niet toegestaan.

Huisdieren
Op het park word één hond / kat per plaats toegelaten. Uw hond / kat moet aangelijnd zijn op het terrein en
uiteraard buiten het terrein worden uitgelaten. Mocht uw hond / kat langs de weg zijn behoefte doen, dan
dient u dit netjes in een zakje te doen en te deponeren in de grijze -of ijzeren afvalcontainers. Er hangen zakjes
bij de containers. Als deze zakjes op zijn kunt u deze als service verkrijgen bij de receptie.

Huisvuil
Alleen dichtgebonden huisvuilzakken kunt u in de containers deponeren. Het is niet toegestaan uw afval naast
de container te plaatsen, ook niet als deze vol is! Houd u dan de vuilniszak even bij de caravan tot de container
geleegd is. Dozen moeten plat gemaakt worden. Lege batterijen kunt u bij de receptie kwijt en glas kunt u in de
glascontainer deponeren. U dient echter zelf zorg te dragen voor de afvoer van grofvuil zoals bijvoorbeeld
banken, tafels, fietsen, grof tuin / snoeiafval etc. Het lozen van afval water in de greppels en slootjes is streng
verboden. Olie-, verf-en chemische resten en grof vuil dient u mee naar huis te nemen en daar in te leveren bij
het KCA-punt.

Water gebruikt
Het is niet toegestaan om in de maanden juni tot en met september de tuin te besproeien. Dit i.v.m. hoge
water- en zuiveringslasten. Het bewateren met een gieter volstaat.

Kampeerplek
In het belang van alle andere gasten willen wij het terrein schoon en netjes houden. Wij willen dan ook dat u
het terrein en uw standplaats schoonhoudt. In verband met de welstandseisen staan wij het niet toe dat de
caravan / chalet e.d. “behangen” wordt met stickers, plakkaten, borden, vlaggen en andere aanduidingen.

Tuin
Houd ook rekening met de aankleding van uw tuin. Geen overdaad aan tuinbeelden , kabouters, e.d. Houd er
rekening mee dat u tuin niet overwoekert met planten e.d. en uw haag niet hoger is dan 2.00 meter aan de
achterzijde en aan de voorzijde een dergelijke hoogte dat uw caravan- of chalet .e.d. zichtbaar is. Ook in de
breedte dient u te snoeien. Overhangende takken naar paden en/of wegen dienen direct gesnoeid dan wel
verwijderd te worden. Houdt ook rekening met het feit dat wij géén attractiepark zijn. Grote hoeveelheden
tuinbeelden en tuinkabouters staan wij niet toe!

Meters
Heeft u eigen gas-, KWH-en watermeter. Controleer dan maandelijks op lekkage en/of andere storingen. Blijkt
bij overname dat de meters niet goed waren of is de registratie niet goed verlopen dan worden de standen
geschat. Dit kan onverhoopt in de papieren lopen. Heeft u huurmeters dan dient u er zorg voor te dragen dat
de meters schoon en vrij van zand blijven.
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Openingstijden
De slagboom van Vakantiecentrum Sonnevanck is operationeel van 07:00 tot 23:00 uur voor z.g.h. inrijders.
Indien u niet kunt inrijden kunt u, uw voertuig parkeren op de parkeerplaats aan de ingang Wijsterseweg. U
kunt ten aller tijden het terrein afrijden. In noodgevallen kunnen er ’s nachts altijd hulpdiensten het terrein op.
Graag even melden via het telefoonnummer van de receptie via telefoonnummer 0593-562214 dat er een
hulpdienst aankomt.

Overlast
Het ontplooien van en/of medewerking verlenen aan en/of uitvoeren van strafbare feiten leidt tot directe
verwijdering van het park!

Post
Als u post wil laten opsturen, dan is het aan te bevelen de naam van uw bungalow of het nummer van uw
kampeerplaats in de adressering te laten vermelden. Binnenkomende post treft u aan in de postbakken naast
de wasserette achter de receptie. Kinderen beneden de 12 jaar mogen geen post af te halen. Dringende
berichten leveren wij persoonlijk af.

Permanente bewoning
Permanente bewoning op Vakantiecentrum Sonnevanck is niet toegestaan. De caravan / chalet moet minimaal
12 weken aan één gesloten per jaar leeg staan. Verhuur en eigen gebruik is alléén toegestaan voor recreatieve
doeleinden. Let op! De Gemeente Midden-Drenthe handhaaft hierop!

Receptie
De actuele openingstijden en mededelingen van de receptie hangen aan de voordeur bij de receptie.

Recreatieteam
In het hoogseizoen is er een recreatieteam aanwezig. Zij zorgen voor diverse (sportieve) activiteiten voor jong
en oud. De ruimte achter het restaurant is een gezellige plaats van samenkomst voor de jeugd. In het
hoogseizoen is deze plaats het ‘hoofdkwartier’ van het recreatieteam.

Respect
Op het park bent u in de regel niet alleen. Wij verzoeken u daar ook naar te gedragen. Respecteer een ander
zijn of haar mening en geloofsovertuiging. Houdt u in gedrag, woord en schrift naar de geldende
fatsoensnormen.

Rust
Om de rust op het terrein te bewaren wordt u dringend verzocht uw medekampeerders geen overlast te
bezorgen met radio’s, tv’s, muziekinstrumenten, auto’s en overige geluidsveroorzakers. Natuurlijk hebben wij
begrip voor een gezellig feestje, maar dat hebben wij ook voor gezinnen met kinderen of gasten die iets eerder
willen gaan slapen. Wij verzoeken u dan ook om na 23:00 uur stilte in acht te nemen. De nachtrust gaat in om
23:00 uur en duurt tot 7:00 uur ’s morgens. Wanneer u zich in deze periode over het terrein begeeft, dient u dit
zo geruisloos mogelijk te doen. Mocht u zich hier niet aan houden kan na een waarschuwing de toegang tot het
terrein ontzegd worden. Zagen, timmeren, bouwwerkzaamheden alles wat hinderlijk geluid maakt, is op
zondagen en in de schoolvakanties niet toegestaan. Houd ook rekening met grasmaaien, dit is op zondag
eveneens niet toegestaan.
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Schuurtjes en Tuinafscheiding
Het is niet toegestaan houten tuinafscheidingen, grote partytenten (toegestaan zijn 1 partytenten / paviljoens
van max. 3 x 3 meter) en andere bouwwerken zoals garages, carports of schuurtjes (1 schuurtje tot 3 x 2 max is
toegestaan), blokhutten bij, aan of naast de caravan / chalet te bouwen. Per kampeerplek is één extra
slaaptent toegestaan. In geval van stacaravan dient dit overlegd te worden. Overweeg voor al uw
bouwactiviteit(en) eerst een overleg met de parkbeheerder(s).

Storing(en)
Storing(en) aan riool, elektra, gas en/of water kunt u melden bij de receptie. Het spreekt vanzelf dat door u
veroorzaakte storingen aan u in rekening worden gebracht. Storingen welke na 21:00 uur worden gemeld
kunnen pas de volgende dag na 08:00 uur hersteld worden. Weest u bij graafwerkzaamheden uiterst
voorzichtig en meld beschadigingen meteen bij de receptie. Spit maximaal 25 cm diep i.v.m. kabels en
dergelijke.

Tafeltennis
Achter het restaurant vindt u een tafeltennistafel. Batjes en balletjes zijn gratis bij de receptie te leen.

Televisie
Het is niet toegestaan een schotel bij de caravan/chalet of bungalow te plaatsen. Met uitzondering van de
kampeervelden “Appelhof” en “Op ’t end” wordt er bij de opstijgpunten van de elektriciteit ook CAI aan
geboden. Voor een kanaaloverzicht kun u bij de receptie terecht.

Tennisbaan
Bij de receptie kunt u de baan bespreken. Te betalen bij reservering á € 5,00 per uur inclusief raket. U mag de
baan alleen betreden met sportschoenen.

Toiletgebouw(en)
Houdt a.u.b. de toiletgebouwen schoon en gooi geen rommel in de wasbak en in de WC. Gebruik a.u.b. het
toiletpapier in normale hoeveelheden en voor de normale doeleinden. Kinderen die jonger zijn dan 10 jaar
hebben zonder begeleiding geen toegang tot de toiletgebouwen. Damesverband in de daarvoor bestemde
afvalbakken deponeren. Het is niet toegestaan uw was te doen in de voor de afwas bestemde wasbakken. Uw
handwasjes kunt u doen in de wasserette. Roken is in de toiletgebouwen niet toegestaan. Douchemunten kunt
u bij de receptie aanschaffen.

Verboden middelen
Het is verboden verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben op het park.
Ook is het gebruik van lachgasballonnen niet toegestaan. Mocht u zich niet aan dit verbod houden dan zullen
wij u de toegang tot het terrein direct ontzeggen en de politie inschakelen.

Verhuur
Verhuren van de (sta)caravan / chalet / bungalow is mogelijk via de receptie, informatie hierover kunt u bij ons
verkrijgen. LET OP! Onderverhuur moet altijd in overleg met de receptie!

Vertrek
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Aan het eind van het seizoen dient de kampeerplek volledig opgeruimd te worden achter gelaten. Voortenten,
vlonders en haringen dienen opgeruimd te worden. Bijzettenten dienen afgebroken te worden. Er mag in de
groensingels geen planken en dergelijke worden neergezet.

Vuurkorf
Het stoken van (open) vuur en/of in vuurkorven op de kampeervelden is verboden.

Viswater
De Wijsterstroom en de Beilervaart zijn prima viswater. Naast de sportvisakte heeft u vergunning nodig van
een vereniging aangesloten bij de landelijke visvereniging.

Voetballen
Het is niet toegestaan om op de kampeervelden te voetballen of andere balspelen te doen. Volleybal heeft een
uitzondering. De tennisbaan is overigens voor allerlei balspelen te gebruiken.

Wasserette
In de wasserette staan twee wasmachines en een droogtrommel. Wasmunt(en) en wasmiddel zijn bij de
receptie verkrijgbaar. Als u er voor kiest om de was bij de caravan op te hangen dient u dit zoveel mogelijk uit
het zicht op te hangen.

Zwembad
Van het zwembad mag u gratis gebruik maken. Het zwembad wordt verwarmd middels een zonne-energie
systeem. Rubberboten en ballen zijn niet toegestaan. Springen en duiken is levensgevaarlijk en daarom
verboden! Zwemmen is op eigen risico. Houdt er rekening mee dat er bij het zwembad geen bewaking dsan wel
constante toezicht is. Rennen en fietsen rondom de baden is verboden. In het zwembad is alleen zwemkleding
toegestaan. Er mogen géén honden bij het zwembad en in de naastgelegen speeltuin.

Tot slot!
Alle gasten dienen zich te houden aan deze vastgestelde regels en worden geacht het reglement te kennen.
Overtreding van het reglement kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de
huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
In alle gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist de dagelijkse leiding, lees beheerder, van
Vakantiecentrum Sonnevanck. Wij wensen u een prettig en aangenaam verblijf op ons park!
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