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CAMPERPLEIN OSS
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement van Camperplein Oss bevat bepalingen die betrekking hebben op het
gebruik van de door haar beheerde camperboxen, het terrein waarop deze zijn gelegen en de installaties
en voorzieningen die voor het gebruik van de camperboxen zijn aangebracht. Dit huishoudelijk
reglement kan wijzigingen ondergaan. Enkel de laatste versie van het huishoudelijk reglement zijn
geldend. Deze laatste versie kunt u terugvinden op onze website www.camperpleinoss.nl.

AANVANG GEBRUIK:
Bij aanvang van het gebruik ontvangt u een eigen toegangscode voor de hoofdingang en een sleutel
voor de door u te gebruiken camperbox(en). Alleen u en Camperplein Oss hebben een sleutel van de
door u te gebruiken camperbox(en). Camperplein Oss zal deze sleutel uitsluitend gebruiken in
spoedeisende omstandigheden zoals (aankomende) brand, waterschade, etc. Na afloop van het
gebruik van de camperbox(en) dient u deze sleutel te retourneren.

GEBRUIKVOORSCHRIFTEN:
1) De camperboxen en de installaties en voorzieningen mogen uitsluitend worden gebruikt ten
behoeve van de stalling van één of meer kampeervoertuigen en/of personenauto’s en/of
bedrijfsauto’s en/of motorfietsen en/of rijwielen. Gebruik met een ander doel is strikt verboden.
2) Gebruik van de camperboxen of enig deel daarvan ten behoeve van kweek/fabricage/handel van
verdovende middelen -hennep daaronder gerekend- is strikt verboden.
3) Het is niet toegestaan om het dak van het de camperboxen te betreden of te gebruiken.
4) Gebruiker mag geen hinder of overlast veroorzaken aan omwonenden en gebruikers van andere
camperboxen.
5) Gebruiker dient passende maatregelen te treffen om schade aan het milieu, de camperboxen, het
terrein en de installaties en voorzieningen -in welke vorm dan ook- te voorkomen.
6) Gebruiker dient schade die is ontstaan of dreigt te ontstaan aan het milieu, de camperboxen, het
terrein en de installaties en voorzieningen onmiddellijk telefonisch en per e-mail aan Camperplein
Oss te melden. Dit geldt ook voor een gebrek dat reeds is ontstaan en/of dreigt te ontstaan.
7) Het is -behoudens voorafgaande toestemming van Camperplein Oss- niet toegestaan om op of
aan de camperboxen of enig ander opstal dat op het terrein aanwezig is uitingen van reclame -in
welke vorm dan ook- aan te (laten) brengen.
8) Gebruiker is verplicht om ter bescherming van zijn eigendommen een adequate verzekering af te
sluiten. Camperplein Oss wijst in dit verband op de uitsluiting van aansprakelijkheid die is
opgenomen in de gebruiks- en serviceovereenkomsten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
1) Gasflessen en/of andere brandbare en/of ontplofbare middelen dienen voor aanvang van de
stalling te zijn verwijderd uit de te stallen objecten.
2) Het is verboden om in de camperboxen en/of op het terrein te roken/en/of open vuur te
gebruiken.
HALEN/BRENGEN:
De camperboxen zijn 7 dagen per week bereikbaar van 07.00 tot 19.00 uur. Tussen 19.00 en 07.00
uur wordt de hoofdingang automatisch geblokkeerd. Er is dan geen toegang mogelijk.
U gebruikt uw persoonlijke code om op het terrein te komen. Ook als u het terrein wilt verlaten gebruikt
u uw persoonlijke code. Na binnenkomst en uitrijden sluit de hoofdingang automatisch na 30 sec. Bij
het ophalen van uw camper kunt u uw eigen auto uiteraard parkeren in uw camperbox.
Stalling op het buitenterrein of op de toegangsweg is verboden.
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ONDERHOUD/REPARATIE:
Het is verboden om reparaties en schoonmaakwerkzaamheden in de camperboxen uit te voeren.
Schoonmaakwerkzaamheden en kleine onderhoudswerkzaamheden mogen plaatsvinden op het terrein
of op de daarvoor aangewezen plaatsen. Reguliere onderhoudswerkzaamheden en of reparaties dienen
elders plaats te vinden.

VEILIGHEID/PRIVACY:
Er is 24-uur cameratoezicht op het terrein. Het terrein is bovendien verlicht. Alle aankomst en
vertrekmomenten van u en de medegebruikers worden geregistreerd. Dit en het 24-uurs camera
toezicht zijn ter beveiliging van het terrein en uw eigendommen. Tevens dient dit ter beveiliging van
ongewenste activiteiten door onbevoegden en mede ter vaststelling voor de gebruikers in geval van
ontstane schade aan eigendommen. U bent immers samen met de andere gebruikers (camperaars)
op het Camperplein Oss.

