
Alkmaarsche Roei-en Zeilvereeniging,  Klaas Hoornlaan 1,  1921 BM Akersloot
hierna te noemen

ARZV-ZM
Campingregelement ARZV-ZM Klaas Hoornlaan 1        1921 BM Akersloot

Dit reglement bestaat uit 2 delen, te weten: - de staanplaats overeenkomst
-de recreatieregels

               Deze regels maken onverbrekelijk deel van elkaar uit.

Recreatieregels Camping

Hartelijk welkom op onze camping!
Wij hopen dat u met veel genoegen gebruik zult maken van alle faciliteiten op ons gehele terrein.
U bent hier voor uw rust en ontspanning en met de volgende regels trachten wij dit reëel te maken.

1) Men mag niemand overlast bezorgen; denk daarbij speciaal aan storend lawaai en vormen 
van geluidsoverlast. Houdt u aan de regels en de eventuele aanwijzingen van het bestuur en 
de havenmeester.

2) Honden en katten moeten op de camping en op de jachthaven worden aangelijnd. Het 
uitlaten dient buiten het terrein van de ARZV-ZM te geschieden. Uitwerpselen op het terrein 
dient men direct op te ruimen. Honden en katten zonder toezicht achterlaten op het terrein 
of in de stacaravan is niet toegestaan.

3) Vuilniszakken dienen dichtgebonden in de vuilniscontainer te worden gedeponeerd. Er 
mogen geen zakken in de open lucht achterblijven.

4) Open vuur maken op de camping is verboden. Een barbecue is onder voorbehoud 
toegestaan, mits na het barbecueën direct de vlammen worden gedoofd en alle restanten 
opgeruimd.

5) Balspelen zijn alleen toegestaan op het speelveld (op de noordelijke helft), echter zonder 
overlast voor de overige ARZV-ZM-leden.

6) Zwemmen is toegestaan in de buitenhaven bij de houten zwemvlonder; in de havenkolk is 
zwemmen niet toegestaan.

7) Fietsen en bromfietsen zijn op het gehele ARZV-ZM-terrein niet toegestaan.
8) De met struiken en bomen beplante singels langs de terreinafscheidingen mogen niet 

betreden worden.
9) Vanaf 23.00uur tot 07.00u ’s ochtends dient het op de camping rustig te zijn.
10) Laat u de terreinen en gebouwen schoon achter; dit zowel in uw eigen belang als dat van 

anderen.

In geval van vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij de 
havenmeester en/of de gedelegeerde. 

Een prettig verblijf toegewenst,

Het bestuur van de ARZV-ZM




