
Reglement Vierdaagsecamping Lent 

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan rekenen op een prettig, veilig en verantwoord verblijf maken 
we de volgende afspraken met onze campinggasten: 

x Iedereen die het kampeerterrein betreedt accepteert dit reglement en zal zich zonder 
voorbehoud confirmeren aan het hierin gestelde. Elke inbreuk op de hierna volgende richtlijnen 
kan leiden tot het verder weigeren van de toegang van de overtreder tot het kampeerterrein. 

x Je dient de website van de Vierdaagsecamping Lent goed gelezen te hebben 
www.vierdaagsecamping.nl 

x De camping is geopend van vrijdagmorgen (12.00 uur) voor de Nijmeegse Vierdaagse week t/m 
zaterdag na de Vierdaagse (12.00 uur) dus maximaal 9 dagen 

x De gereserveerde plaatsen worden vastgehouden tot maandag 17.00 uur. Na deze tijd worden 
de reserveringen ontbonden en is er geen garantie meer op een plaats en dienen de 
annuleringskosten betaald te worden. 

x Voor elke plaats is er stroom aanwezig, mits vooraf geboekt. Denk eraan zelf een eigen 
stroomkabel van tenminste 25 meter mee te nemen, welke geschikt is voor buitengebruik. De 
meeste stroomstoringen komen door slecht materiaal van kabels en/of stekkers. Let op dat je 
niet teveel watt gebruikt, maximaal 1350 watt per aansluiting. Apparaten zoals Senseo's, 
waterkokers en föhns dienen specifiek geschikt te zijn voor campinggebruik. 

x Volgens de brandweervoorschriften dien je er rekening mee te houden dat je niet met 
scheerlijnen etc. over de afgebakende lijnen komt. 

x Bij aankomst dien je je direct in te schrijven bij de receptie en het arrangement contant te 
betalen als dat nog niet gebeurd is 

x Parkeer je de auto op de campingparkeerplaats, dan dien je je parkeerkaart duidelijk zichtbaar bij 
de voorruit te leggen. 

x Auto's moeten voorzien van een parkeerkaart en op de daarvoor bestemde plek worden 
geparkeerd, dus niet op de camping zelf bij je tent of caravan. 

x Het gebruik van de auto's dient zoveel mogelijk beperkt te blijven. Bij regenachtig weer gebeurt 
het in- en uitrijden in overleg met de campingbeheerder. 

x Maandag na 18.00 uur is het niet toegestaan met gemotoriseerd vervoer van of naar de camping 
te rijden. Deze ontheffing loopt tot dinsdagnamiddag (exacte tijd niet bekend). 

x Het plaatsen van tenten, vouwwagens, caravans, campers, auto's etc. en achterlaten van 
goederen is geheel voor eigen risico. 

x Honden en andere huisdieren mogen enkel mee na overleg. Huisdieren mogen geen last 
veroorzaken bij andere campinggasten en uiteraard alleen aangelijnd op het terrein zijn. De 
hondenuitlaatplaats is net buiten de camping. 

x Iedere vorm van (geluids)overlast, in het bijzonder tussen 22.00 en 06.00 uur, dient te worden 
nagelaten. 

x Barbecueën is in principe toegestaan maar op last van de brandweer dient er wel een emmer 
water of brandblusser aanwezig te zijn. Uiteraard dient men rekening te houden met de andere 
gasten. Tevens kan bij (extreme) droogte verboden worden te barbecueën. 

x De camping dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden achtergelaten. 
x Feces en afvalwater dienen in passende reservoirs te worden verzameld en via het aanwezige 

sanitaire station te worden verwijderd. (Huishoudelijk) afval dient men te storten in de daarvoor 
bestemde containers, die verspreid staan over het terrein. Uiteraard dienen er geen matrassen, 
meubilair, fietsen etc. in gedeponeerd te worden. Maar slechts datgene wat door dagelijks 
gebruik ontstaan is. 

x Alle voorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. Veroorzaakte schade dient 
onmiddellijk aan de eigenaar te worden gemeld. 



x Laat de toiletruimte en douches weer netjes achter. Dat scheelt jezelf, ons en je 
medekampeerders veel ergernis. 

x Gebruik van radio's etc. is toegestaan mits er geen overlast ontstaat voor andere gasten. 
x Elke kampeerder is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade of ongevallen waarvan hij de 

veroorzaker is. Hij is tevens verantwoordelijk voor de daden en het gedrag van de personen die 
met hem kamperen. Dit geldt dus ook voor personen onder 18 jaar en bezoekers. Hij is verplicht 
hen van dit reglement op de hoogte te brengen. 

x Het gebruik van verwarmingstoestellen op alcohol of benzine is ten strengste verboden. 
Gastoestellen dienen voorzien te zijn van een oranje gasslang van maximaal 3 jaar oud. Maak je 
als groep gebruik van een kooktent, dan dient daar een goedgekeurde brandblusser aanwezig te 
zijn. 

x De op het terrein aanwezige brandblussers zijn voor de veiligheid van campinggasten. Wanneer 
er blusapparaten onnodig geledigd worden, zal dit op de overtreder verhaald worden. 

x Voor de bereikbaarheid van het campingterrein moet te allen tijde een rijroute ten behoeve van 
hulpverleningsvoertuigen van ten minste 4,5 meter breedte aanwezig zijn. 

x Bij calamiteiten (dringende gevallen) kun je de campingbeheerder telefonisch bereiken op 
nummer: +31 (0)76 889 47 58. 

x Het is ten strengste verboden het campingterrein anders te verlaten dan via de aanwezige 
officiële uitgangen. 

De campingbeheerder behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen en elke onvoorziene 
gebeurtenis op te lossen naar zijn inzicht. 

 


