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Gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden geschiedt op eigen
risico.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de overnachtingsmogelijkheden dienen
de regels van de organisatie en bewaking strikt opgevolgd te worden.
De toegang tot de overnachtingsplaats wordt geregistreerd via een
polsbandje. Dit is tevens het toegangsbewijs voor het evenemententerrein.
Per verblijfseenheid zullen er max. 2 polsbandjes verstrekt worden.
De organisatie verbiedt overmatig alcoholgebruik. Bij overtreding van deze
regel zal toegang tot het evenemententerrein ontzegd worden.
Er mogen geen gastoestellen gebruikt worden ten behoeve van
kooktoestellen/ verwarming/ enz. Tevens is open vuur niet toegestaan.
U dient ten allen tijde op het gehele terrein aanwijzingen van de organisatie
op te volgen. Dit ook met betrekking tot plaatsing van uw verblijfseenheid
(afstanden!). Paden dienen op last van de brandweer vrij te blijven.
Na het stallen van uw verblijf dient u uw trekkend voertuig zo spoedig
mogelijk naar het evenemententerrein te verplaatsen. Auto’s en andere
tractoren zijn niet toegestaan op de overnachtingslocatie.
Er is beperkte toegang tot een stroomvoorziening op de overnachtingsplaats
tijdens het evenement vanaf vrijdag 18.00 uur tot en met zondag 14.00 uur.
In verband met beperkte beschikbaarheid is het niet toegestaan om gebruik
te maken van elektrische verwarming/ heaters, grote koel- of tapinstallaties,
enz.
Harde muziek en/of geluidsoverlast is niet toegestaan. Denk aan uw
medebezoekers. Na 12:00 uur ’s nachts dient de muziek uitgezet te worden.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval en dient dit volgens de
daarvoor geldende regels af te voeren. Er staan verscheidene afvalcontainers
op het terrein.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade,
ongevallen, brand en/of kosten aangericht door personen of voortvloeiende
uit overtreding van de wet. Dit geldt tevens voor schade ten gevolge van
natuurinvloeden.
Brommers en quads zijn niet toegestaan op de camping.
In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

