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Kampeerregels 2020 
 

- Reserveren via e-mail noodzakelijk. voshaaroutdoor@gmail.com  met een CC naar 
margot@maximedia.nl . Je krijgt dan een boekingsformulier toe gemaild. 

- Kosten € 10,- pp per nacht exclusief € 1,25 toeristenbelasting na 12.00 aankomst, voor 
12.00 uur vertrek. 

- Betaling van te voren. 
- Douche alleen op afspraak. Kosten € 2,50  
- Kamperen alleen voor leden, (ex)studenten en (ex)cursisten van de Voshaar en familie, 

vrienden of bekenden van deze mensen. Iemand (of meerdere mensen) meenemen de 
geen lid zijn mag.  

- Alleen toegang voor personen van 18 jaar en ouder (uitzonderingen zie site) 
- Geen huisdieren toegestaan. 
- Geen auto’s op het gras. Auto’s alleen op de parkeerplaats. 
- Kamperen alleen met tent en/of tarp op het veld of in het bos op de aangegeven plekken. 

Reserveren van een bepaalde plek is mogelijk. 
- Kampvuurtjes toegestaan. Alleen in de vaste vuurbakken en/of in zelf meegenomen 

vuurschalen. Vuur volledig doven voor het slapen gaan. Geen vuur tijdens 
trainingstijden. 

- De overkapping en de picknicktafels zijn voor algemeen gebruik. 
- Brandhout zelf meenemen. Ook hebben wij brandhout te koop. Geen brandhout 

sprokkelen. 
- Leden, cursisten en studenten van de Voshaar kunnen vrij gebruik maken van de 

trainingsfaciliteiten buiten en de kajaks en kano’s. 
- Niet leden kunnen lid worden van de Voshaar voor de dagen dat men aanwezig is om 

gebruik te maken van alle sportfaciliteiten (inclusief kajaks en kano’s), of huur betalen 
voor kano’s en kajaks.  

- Zwemmen is toegestaan. Uitzondering hierop zijn de momenten van de avondtraining. 
Dat zal gedurende het grootste gedeelte van de periode alleen om de maandag- en 
woensdagavond gaan van 19.00 tot 21.00 uur. 

- Vissen is niet toegestaan. 
- Afval iedere avond opruimen in de desbetreffende containers. Gescheiden afval: Glas, 

papier, plastic en restafval. 
- Het oplaadpunt is alleen voor klein materiaal. Telefoons e.d. 
- Back To Basic, maar wel gratis WIFI ���� 
- Rust tussen 23.59 en 08.00. Hou rekening met eventuele andere kampeerders.  

Rust betekend niet dat men al om 12 uur moet gaan slapen. 
- Het terras van de Voshaar is alleen toegankelijk als de bar geopend is. 
- Er zijn geen muziekinstallaties toegestaan. 
- Eigen kajaks mogen meegenomen worden 
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