Parkreglement
BreeBronne geeft veel om uw veiligheid en rust, orde en reinheid op het park. Om dit te waarborgen en alle gasten een
fijn vakantiegevoel te kunnen geven, hanteert BreeBronne onderhavige (gedrags)regels voor alle gasten van haar park.
Dit parkreglement geldt voor iedereen die op het park verblijft, als daggast of voor langere duur, in hoedanigheid van
gast/recreant dan wel eigenaar van een recreatiewoning, hierna in elk van voorgaande hoedanigheden te noemen als
“gast” of “gasten”.
Wij realiseren ons dat met dit reglement niet alle denkbare gedrags- en veiligheidsregels zijn te vangen. We gaan ervan
uit dat alle gasten van ons park zich verantwoordelijk zullen gedragen en zullen handelen volgens maatschappelijk
geaccepteerde normen en waarden met inachtneming van de regels in dit parkreglement.
Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip. Samen realiseren we een bijzonder verblijf.
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AANKOMST EN VERTREK
Aankomst en vertrektijden worden gecommuniceerd in de
reisinformatie die de gast bij boeking van een accommodatie of
kampeerplaats ontvangt. Ook zijn deze terug te vinden op de website.
Bij aankomst- en vertrek dient u zich altijd te melden bij de receptie.
Heeft u gebruik gemaakt van de kentekenregistratie bij boeking? Dan
kunt u bij aankomst het park oprijden naar uw gereserveerde plaats
of huuraccommodatie en zich vervolgens melden bij de receptie.
Ook uw bezoek, eventuele logees en daggasten dienen zich altijd bij
aankomst en vertrek te melden bij de receptie en het geldende tarief
voor toegang tot het park bij aankomst te betalen.
Indien u besluit vroegtijdig te vertrekken, bijvoorbeeld wegens de
weersomstandigheden, heeft u geen recht op restitutie van (een
gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.
Voor het annuleringsbeleid wijzen wij naar de toepasselijke Recron
voorwaarden.
ONDERHOUD EN SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
BreeBronne zal het recreatieterrein en de centrale voorzieningen
in goede staat van onderhoud houden en toezien op de algemene
schoonmaakwerkzaamheden op het park.
Spoedeisende storingen die aan de receptie zijn gemeld, worden zo
spoedig mogelijk opgelost.
BreeBronne heeft het recht om centrale voorzieningen en installaties
voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk te sluiten, zonder dat
de gast aanspraak maakt op gehele of gedeeltelijke restitutie van
betaalde of nog te betalen (huur)bedragen en/of kosten.
BreeBronne heeft altijd het recht om verhuurde accommodaties te
betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden, zonder dat
de gast recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde
of nog te betalen (huur)bedragen en/of kosten. Indien mogelijk zal
BreeBronne een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende
gevallen is een dergelijke aankondiging niet mogelijk.
Is uw huuraccommodatie bij aankomst niet schoon, constateert u
technische gebreken of ontbrekende inventaris, wilt u dit dan binnen
twee uur na aankomst melden bij de receptie? Alleen bij een tijdige
melding kunnen wij zorgen voor een adequate oplossing.
De gemeenschappelijke toiletgebouwen worden meerdere keren per
dag schoon gemaakt.
Het is verboden om zonder toestemming te graven, kappen, snoeien
en/of af te rasteren.
VEILIGHEID
BreeBronne is gerechtigd om gasten instructies te geven om de
veiligheid, rust, orde en reinheid op het park te handhaven. Gasten zijn
verplicht om alle verkeers- en veiligheidsinstructies en aanwijzingen
van het personeel en externe bedrijven die voor BreeBronne werken
direct op te volgen.
Barbecueën is uitsluitend toegestaan op gas of elektrisch bij de
recreatiewoning of kampeerplaats op een veilige afstand van
bomen, struiken, schuttingen, gebouwen, de accommodatie en
het kampeermiddel, mits u zorgt voor deugdelijke apparatuur en
voldoende blusmiddelen. Barbecueën op kolen is derhalve niet
toegestaan. BreeBronne kan het gebruik van een barbecue tijdelijk
verbieden, bijvoorbeeld bij extreme droogte.
Het is niet toegestaan om op het park open vuur te houden. Gasten
dienen te allen tijde voorzichtig te zijn met vuur. Rook niet op plaatsen
waar het gevaarlijk is en gooi geen brandende sigaren, sigaretten en
lucifers weg. Ook het laten branden van kaarsen zonder dat iemand
daarbij aanwezig is, is verboden in verband met de brandveiligheid.
Brandgevaarlijke stoffen en/of explosieve stoffen mogen niet
aanwezig zijn.
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VOORZIENINGEN OP HET PARK EN GEBRUIK ACCOMMODATIE/
KAMPEERPLAATS
Het gebruik van het zwembad, recreatiemeer, speeltoestellen, andere
speelgelegenheden en gemeenschappelijke voorzieningen is op
eigen risico. Het zwembad is alleen toegankelijk voor parkgasten.
In het zwemmeer ligt een ballenlijn op 1.40m. Het is verboden om
achter de ballenlijn te zwemen. BreeBronne houdt op deze plaatsen
geen toezicht. BreeBronne hecht waarde aan de veiligheid van al haar
gasten en benadrukt dat ouders zelf op hun kinderen dienen te letten.
Luchtbedden zijn niet toegestaan in het binnenzwembad.
Toiletgebouwen mogen uitsluitend gebruikt worden voor zaken
waarvoor deze bestemd zijn. Gasten dienen na elk gebruik het
toiletgebouw schoon achter te laten.
Indien de gast niet aanwezig is in, om of op de accommodatie/
kampeerplaats dienen losse zaken zoals fietsen en speelgoed te zijn
opgeruimd en uit het zicht te zijn geplaatst. Zonder toestemming
van BreeBronne is het niet toegestaan partytenten te plaatsen bij de
accommodatie/kampeerplaats.
Drones zijn op het park niet toegestaan zonder toestemming van
BreeBronne.
Gasten dienen respectvol om te gaan met het meubilair en de aanwezige
spullen in een gehuurde accommodatie. Het is niet toegestaan om
meubilair te verschuiven, te verplaatsen of mee naar buiten te nemen.
Ook het tuinmeubilair hoort bij de betreffende accommodatie en mag
niet verplaats worden naar andere locaties op het park. Schade aan
de accommodatie of het interieur en/of het ontbreken van spullen zal
worden verhaald op de daarvoor aansprakelijke gast.
Vissen is uitsluitend toegestaan op de aangegeven plekken.
Het plaatsen van vlaggen in, om of op de accommodatie/kampeerplaats
is verboden.
VUILNIS EN HYGIËNE
Iedere gast is verplicht de accommodatie/haar kampeerplaats en de
onmiddellijke omgeving daarvan in nette en ordelijke staat te houden.
Afval, ook hondenpoep, dient te allen tijde gesorteerd te worden
gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Het plaatsen
van afval naast de afvalcontainers is strikt verboden. Het afval dient
verpakt te zijn in gesloten plastic zakken en bij voorkeur te worden
gedeponeerd in de afvalcontainers op verzoektijden tussen 09.00 en
21.00 uur.
Het achterlaten van eten in het park is ten strengste verboden in
verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte.
Grof afval, zoals versleten tuinmeubilair en grondzeilen, mogen niet bij
de afvalcontainers of elders in het park worden achtergelaten.
Wildplassen is niet toegestaan.
Afvoerwater van kampeermiddelen of anderszins dient te allen tijde
in een daartoe bestemde tank te worden opgevangen. Het storten van
vuilwater buiten de daarvoor bestemde afvoerplaats is verboden.
ENERGIEGEBRUIK
Per accommodatie of kampeerplaats kunnen verschillende maxima
voor de stroomsterkte gelden. De hoeveelheid beschikbare stroom
(ampère) wordt aangegeven bij de boeking of bekend gemaakt bij
de koop van een recreatiewoning. Gasten mogen dit maximum niet
overschrijden en dienen hiermee rekening te houden bij het gebruik
van elektrische apparatuur.
Bij een stroomuitval dient u eerst de eigen zekeringen te controleren
alvorens de receptie te benaderen. Vergeet bij het melden van de
stroomstoring niet om de apparaten uit te schakelen.
Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van centrale
voorzieningen, zoals toiletgebouwen.
Als u een wateraansluiting op uw kampeerplaats heeft, laat de kraan
na aankomst enkele minuten lopen om de leiding door te spoelen. Dit
is noodzakelijk voor legionella preventie.
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NACHTRUST EN OVERLAST
Nachtrust geldt van 23:30 uur ’s avonds tot 07:30 uur ’s ochtends. In
deze periode vragen wij gasten geen lawaai te maken waarvan andere
last kunnen hebben. Dit betekent onder andere geen luide gesprekken,
muziek of enig ander lawaai. Ook is het tijdens deze periode niet
toegestaan om op het park met gemotoriseerde voertuigen te rijden.
BreeBronne hanteert een overgangsuur van 22:30 tot 23:30 uur en van
07:00 uur tot 08:00 uur waarin gasten verzocht wordt het geluid te gaan
beperken of nog beperkt te houden. Tijdens evenementen op het park,
die BreeBronne doet organiseren of toestaat, kan BreeBronne afwijken
van de nachtrusttijden.
Het is niet toegestaan muziekdragers, instrumenten en andere
voorwerpen op een dusdanige manier te gebruiken dat dit overlast
veroorzaakt. Instructies van het personeel van BreeBronne om het
geluid uit te zetten of te dempen dienen meteen te worden opgevolgd.
Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan in de horecagelegenheden
en/of bij de eigen accommodatie of kampeerplaats van de gast.
Het is gasten verboden zich in werkgebieden van BreeBronne te
begeven.
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BEZOEKERS EN DAGGASTEN
Bezoekers en daggasten zijn welkom en dienen zich altijd bij de
receptie te melden. De auto kan worden geplaatst op de parkeerplaats
bij de entree van het park. Bezoekers worden geacht voor 22:00 uur het
park te hebben verlaten. Mochten bezoekers willen overnachten, dan
dient dit altijd gemeld te worden bij de receptie. De bezoekers worden
dan geregistreerd als zijnde logé van de gast en hiervoor worden kosten
in rekening gebracht voor onder meer toeristenbelasting. BreeBronne
kan bezoek of logees weigeren. De gast dient ervoor te zorgen dat zijn
bezoek op de hoogte is van het parkreglement. Bezoekers van de gast
dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de gast.
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HUISDIEREN
Afhankelijk van de accommodatie en/of kampeerplaats zijn huisdieren
wel of niet toegestaan. Huiseigenaren van huuraccommodaties
bepalen of huisdieren zijn toegestaan in hun verhuurobject
c.q. de recreatiewoning. Dit wordt per object aangegeven in de
boekingsinformatie. Op kampeerplaatsen mogen tegen vergoeding
maximaal twee huisdieren worden meegenomen. Voor daggasten en
logees/bezoekers van gasten is het niet toegestaan om huisdieren mee
te nemen naar het park. Op het terrein vragen wij het huisdier altijd
aangelijnd te hebben.
Huisdieren zijn toegestaan op het terras van onze horecagelegenheden.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de overige openbare voorzieningen
op het park, zoals het zwembad, zwemmeer, dag strand, etc.
Huisdieren mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan andere
gasten op het park.
Het is alleen toegestaan om huisdieren buiten het terrein van het park
uit te laten of op het daarvoor bestemde hondenveld. Uitwerpselen
dienen ten alle tijden direct opgeruimd te worden.
Gasten zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun huisdier
en moeten zelf voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het
meebrengen en verblijf van huisdieren wordt gesteld.
BreeBronne behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van
redenen – huisdieren op het park te weigeren.

2.
3.
4.
5.
6.

10. GEMOTORISEERD VERKEER
1.
De kampeervelden/accommodaties zijn auto vrij. Alleen bij aankomst/
vertrek is het toegestaan het veld op te rijden of te parkeren bij de
huuraccommodatie. Nabij het kampeerveld of de huuraccommodaties
zijn parkeerzones. Per kampeerplaats of accommodatie is er één
parkeerplek beschikbaar. Een tweede en/of derde auto en auto’s van
gasten kunnen op de parkeerplaats voor het hoofdgebouw worden
neergezet.
2.
Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden. Paden, toegangswegen
en slagbomen moeten altijd vrij blijven van motorvoertuigen en overige
obstakels met het oog op toegang van hulpdiensten bij calamiteiten.
3.
Het is niet toegestaan op het park zelf meegebrachte brommers,
scooters, elektrische step en/of andere elektrische of motorische
vervoersmiddelen te gebruiken, uitgezonderd de auto, scootmobiel en
elektrische fiets.
4.
Op het park geldt een maximum snelheid van 10 km per uur. Voetgangers
en spelende kinderen hebben altijd voorrang.
11. AANSPRAKELIJKHEID
1.
BreeBronne is niet aansprakelijk voor verloren eigendommen, diefstal,
beschadigingen van eigendommen, schade of opgelopen letsel
berokkend aan de gast of diens reisgenoten en/of derden die zich met
toestemming van de gast in het park bevinden door welke oorzaak dan
ook.
2.
Het gebruik van de accommodatie, recreatiewoning, kampeerplaats en
gemeenschappelijke voorzieningen/faciliteiten is voor eigen risico van
de gast, diens reisgenoten en derden die zich met toestemming van de
gast in het park bevinden.
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Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade
aan de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken die bij de
geboekte accommodatie behoren en/of campingplaats en/of andere
eigendommen van BreeBronne of de eigenaar van de recreatiewoning
(indien deze niet in eigendom van BreeBronne is), ongeacht door
wie de schade is veroorzaakt Deze hoofdelijke aansprakelijkheid
geldt derhalve voor gasten, reisgenoten en/of derden die zich met
toestemming van de gast(en) in het park bevinden, ongeacht of het
verlies en/of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van de
gast(en), reisgenoten en/of derden die zich met toestemming van de
gast(en) in het park bevinden.
De gast vrijwaart BreeBronne voor alle aanspraken ter zake van schade
van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van
de gast zelf, diens reis-genoten of derden die zich met toestemming
van de gast op het park bevinden.

12. BORGSOM
1.
BreeBronne kan van gasten bij aanvang van het verblijf een borgsom
verlangen. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten
– in de meest ruimte zin van het woord – die BreeBronne kan lijden bij
niet-nakoming van de verplichtingen van de gast of diens reisgenoten
en/of derden die zich met toestemming van de gast in het park
bevinden.
2.
BreeBronne heeft te allen tijde het recht om vorderingen (zoals schades)
te verrekenen op de verblijfsovereenkomst vermelde borgsom, indien
van toepassing. Is er geen borgsom betaald, zal er een aanvullende
factuur worden verzonden. Deze factuur dient binnen 14 dagen te
worden voldaan.
3.
De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening
van vorderingen (schade aan inventaris/verlies inventaris/
accommodatie en/of overige kosten) van BreeBronne of de eigenaar
van de recreatiewoning op de gast gerestitueerd. Eventuele (verdere)
aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet
teniet gedaan.
13. OVERTREDING REGELS
1.
Gasten en reisgenoten en derden die zich met toestemming van de
gasten op het park bevinden worden geacht onderhavig parkreglement
na te leven. Ook dienen, diens reisgenoten en derden die zich met
toestemming van de gast op het park bevinden de regels voor gebruik
van gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder het zwembad,
onverkort na te leven. Niet nakomen van deze verplichtingen, inclusief
instructies van het personeel van BreeBronne of een bedrijf dat voor
haar werkt, wordt aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming en
leidt tot schadeplichtigheid jegens BreeBronne. Afhankelijk van de
aard van de overtreding kan BreeBronne overgaan tot verwijdering
van de gast, diens reisgenoten en/of derden die zich met toestemming
van de gast op het park bevinden van het park en ontzegging van
de toegang, zonder dat zij aanspraak maken op enige restitutie
van en/of korting op betaalde of nog te betalen (huur)bedragen.
In de praktijk zal BreeBronne optreden met inachtneming van
de specifieke omstandigheden van de situatie en de redelijkheid
betrachten. Indien de situatie dit toelaat zal BreeBronne eerst een
waarschuwing geven. BreeBronne is gerechtigd om direct bij een eerste
overtreding een eventuele borg in te houden. Ook kan BreeBronne een
extra borgsom eisen. Een en ander is uitsluitend ter vrije beoordeling
van BreeBronne.
14. TOEGANGSBANDJES VOOR GASTEN
1.
Voor alle gasten op het park wordt een bandje geactiveerd dat toegang
geeft tot het park en overige faciliteiten op het park. Gasten betalen een
borg per bandje bij reservering. Bij verlies van het bandje krijgt de gast
de borg niet terug.
15. PRIVACY
1.
BreeBronne zal alle haar verstrekte of bekend geworden
persoonsgegevens
steeds
behandelen
overeenkomstig
de
toepasselijke privacywetgeving, thans de bepalingen van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
16. TOEPASSELIJK RECHT EN ONVOORZIENE GEVALLEN
1.
Op iedere overeenkomst tussen BreeBronne en gasten alsook
op onderhavig parkreglement is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd
voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van
een overeenkomst tussen BreeBronne en de gast of onderhavig
parkreglement zullen ontstaan. Zie voor de mogelijkheden in
geschillenbeslechting voorts de toepasselijke Recron voorwaarde.
2.
In alle gevallen en omstandigheden waarin dit reglement en de
toepasselijke Recron voorwaarden niet voorziet beslist de directie.
3.
BreeBronne zal onderhavig parkreglement periodiek evalueren en u op
de hoogte houden van eventuele wijzigingen, teneinde de parkregels te
laten aansluiten bij de ontwikkelingen op het park, de maatschappij en
(plaatselijke) wet- en regelgeving.
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