
AANKOMST EN VERTREK
KAMPEER vertrek voor 12.00 uur. Bij vertrek na 12.00 
uur wordt € 10,- in rekening gebracht, vertrek in 
overleg.  Wilt u zich bij vertrek a.u.b. afmelden bij de 
receptie.
VERHUUR aankomst na 15.00 uur vertrek vóór 
10.30 uur. Roken in het gehuurde object is niet 
toegestaan. Bij overtreding zijn wij genoodzaakt extra 
schoonmaakkosten in rekening te brengen.

SLAGBOOM
 Voor het bedienen van de slagboom heeft u een 
pasje nodig. Deze kunt u bij de receptie krijgen tegen 
betaling van borg. Uitlenen van het pasje is niet 
toegestaan. De slagboominstallatie is buiten werking 
van 23.00 uur tot 07.00 uur.
LET OP: loop of fiets nooit onder een openstaande 
slagboom door!

BEZOEKERS 
Bezoekers zijn natuurlijk welkom. Ook zij dienen 
onze regels in acht te nemen. Bezoekers betalen € 
1,50 per persoon, zij mogen geen gebruik maken van 
het zwembad. Indien bezoekers blijven overnachten 
dienen zij te worden ingeschreven in het nachtregister 
en geldt een overnachtingstarief verhoogd met 
toeristenbelasting conform de gemeentelijke 
voorschriften.

AUTO EN ANDERE VOERTUIGEN
Per standplaats is 1 auto toegestaan. Auto’s en 
stille motoren dienen op het terrein stapvoets (5 
km/u) te rijden. Scooters, brom- en snorfietsen 
mogen alleen met afgezette motor aan de hand 
worden meegevoerd. De auto’s van uw bezoek 
kunnen op het parkeerterrein, buiten de slagboom 
geparkeerd worden. Parkeer uw auto niet op lege 
kampeerplaatsen. Een auto wassen op ons terrein is 
niet toegestaan. Hybride auto’s opladen alleen bij de 
daarvoor bestemde oplaadpalen.

GELUIDSOVERLAST 
Het is niet toegestaan om radio’s, TV’s, 
muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers 
zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de 

Hartelijk welkom!
andere gasten. Tussen 22.00 uur en 07.30 uur geldt de 
nachtrustperiode. 

VUILAFVOER 
Bij de ingang van het park staan moloks voor glas, 
papier en huisvuil, aangeleverd in vuilniszakken. 
Tuinafval kan op bepaalde tijden worden aangeboden; 
tijden worden vermeld bij de moloks. Al uw andere 
afval dient u zelf af te voeren. Bij het storten van 
grof/ander vuil zal er een boete van €250,- worden 
aangezegd.

SANITAIRE VOORZIENINGEN
De toilet/douchegebouwen worden door ons zo 
schoon mogelijk gehouden. Werk eraan mee dat het 
zo blijft. 

WASSERETTE
Er zijn wasmachines en  drogers aanwezig. De 
machines werken met de slagboom/douchepas. 
Opladen kan bij de receptie of bij het oplaadpunt 
naast de wasserette.  Wascapsules zijn verkrijgbaar bij 
de receptie.

ZWEMBAD/TRAMPOLINE
Het zwembad is geopend van 10.00 uur tot 21.00 
uur van begin mei tot half september. Er wordt geen 
toezicht op het zwembad gehouden. In verband met 
de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder 
op de kinderen te letten. Luchtbedden e.d. zijn NIET 
toegestaan. Bezoekers mogen geen gebruik maken 
van het zwembad.
Het is niet toegestaan een eigen trampoline bij een 
seizoen/kampeerplaats te plaatsen. 

HUISDIEREN
Uw hond moet op het park aangelijnd zijn. Het 
spreekt vanzelf dat de behoefte van uw hond door 
uzelf opgeruimd moet worden. Laat uw hond zoveel 
mogelijk uit buiten het park in het bos. 

GEBRUIK ENERGIE
Water en elektra zijn kostbaar goed. Wees er zuinig 
mee. Bij gebruik van elektriciteit, CAI, gas of water 
dient men te beschikken over een deugdelijke 

installatie. Reparaties van door u veroorzaakte 
storingen of schades worden doorberekend. 
Elektrische aansluitingen moeten  volgens ENECO 
voorschriften zijn. Bij uw caravan mogen maximaal 
2 (volle of lege) gasflessen aanwezig zijn. U dient 
er zorg voor te dragen dat de gasflessen in een 
afgesloten ruimte staan met zowel onder als 
boven ventilatiegaten. De gasflessen mogen nooit 
ingegraven worden. LPG-tanks zijn ten strengste 
verboden. Gasslangen moeten om de 2 jaar 
vervangen worden. Let op de datum van de slang. De 
drukregelaars moeten goedgekeurd zijn. Gebruik van 
oliekachels is niet toegestaan. 

BARBECUE/ BRANDVEILIGHEID
Uit oogpunt van brandpreventie is het aanleggen van 
kampvuren, open vuur voor barbecueën, het doen 
branden van vuurkorven etc. verboden. Barbecueën is 
alleen toegestaan op gas of  elektra.  
In overleg met de gemeente en voor uw eigen 
veiligheid worden alle chalet- en caravanhouders van 
jaar- en seizoenplaatsen verplicht een rookmelder te 
plaatsen en in werking te stellen in hun verblijf. Een 
handblusser, niet ouder dan drie jaar, dient in het 
verblijf aanwezig te zijn op een
makkelijke bereikbare plaats.
Op het gehuurde mogen geen brandgevaarlijke en/of 
explosieve stoffen aanwezig zijn.

NOODGEVALLEN
In noodgevallen kunt u zich wenden tot de receptie. 
Buiten kantooruren zijn wij via de intercom (tussen de 
slagbomen) of via het noodnummer: 06 - 114 15 005 
bereikbaar. Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten 
kantooruren  0900 - 430 1 430 
Huisartsenpraktijk Julianalaan 17a
030 - 228 03 53. Spoed:  030 – 228 76 70
Tandartsenpraktijk Rembrandtlaan 45 
030 - 228 23 53, spoed:  088 - 488 99 87
Dierenarts: H.C.M. van Bekhoven
van Dijcklaan 1: 030 - 228 60 91

POST
De binnenkomende post wordt op alfabetische 
volgorde in de postvakken bij de receptie gelegd.

WEIGEREN VAN GASTEN
Bos Park Bilthoven is te allen tijde gerechtigd 
personen (gasten en hun bezoekers) zonder opgave 
van redenen te  weigeren. 

DIVERSE HUISREGELS
De verantwoordelijkheid tijdens het verblijf op het 
park ligt bij de hoofdhuurder en deze is als zodanig 
aansprakelijk te stellen. Het is niet toegestaan 
koopwaar aan te bieden. Het is de huurder verboden 
het gehuurde te gebruiken voor het houden van 
onderhandse of openbare verkopingen. Onderverhuur 
is niet toegestaan.

SANCTIE
Indien er sprake is van ernstige of grove overtreding 
van enige aard kunnen wij u en uw ingeschreven 
gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot 
het park ontzeggen en ontruiming van uw seizoen-/
toeristen-/of jaarplaats of huurchalet verlangen/
vorderen binnen 24 uur na de ontzegging middels de 
rode kaartbrief. 

AANSPRAKELIJKHEID
Bos Park Bilthoven is niet aansprakelijk voor 
diefstal, ongevallen of schade op het terrein. 
De wettelijke aansprakelijkheid zal ten hoogste 
het risico omvatten dat redelijkerwijs door een 
aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van 
€ 500.000,- gedekt kan worden. In geen geval zal Bos 
Park Bilthoven ook aansprakelijk kunnen zijn voor een 
risico dat naar zijn aard en/of omvang redelijkerwijs 
niet verzekerbaar is. De huurder is jegens Bos Park 
Bilthoven aansprakelijk voor schade die wordt 
veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, 
zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten 
bezoekers.

Enkele huisregels om uw verblijf op ons mooie park zo aangenaam mogelijk te maken. 
Receptie: 030 - 228 67 77


