
 

 

 

Terreinregels voor het verblijf op recreatieterrein de Zandkreek Kortgene    

 

 

a) Voortent/bij tenten 

Per kampeermiddel is maximaal één voortent of luifel toegestaan met een maximale diepte van 3,5 m. Per kampeermiddel zijn 

voorts twee bijtentjes van max. 6m2 toegestaan. Bij afwezigheid staan alle tenten stormvast. 

 

b) Elektriciteit 

Seizoenhouders uitsluitend met de KWH-meter, welke is ingegraven door de gebruiker tot 5 aan de elektrakast.  

Passanten betalen een overnachtingstarief incl. elektra met een maximum verbruik van 10 kWh per dag. 

 

c) Toegang tot het terrein 

Het terrein is toegankelijk middels kentekenregistratie tussen 07.00 uur en 22.00 uur. Gemotoriseerd verkeer buiten deze tijden op 

het terrein is niet toegestaan.  

Receptie 

De receptie is open tussen 10.00 uur en 12.00 uur en telefonisch bereikbaar tot 18.00 uur. Voor calamiteiten 24 uur bereikbaar.  

 

d) Auto’s en aanhangers op het terrein 

Gebruik van de auto van en naar het kampeermiddel is niet toegestaan uitgezonderd brengen en halen van het kampeermiddel, in 

overleg met de beheerder. Parkeren van de auto’s aansluitend naast elkaar en schuin op het talud van de dijk, of volgens bebording. 

Vanwege de beperkte ruimte op het terrein dienen 2e auto’s buiten het hek te worden geplaatst op de parkeervoorziening. 

Aanhangers zijn niet toegestaan op het terrein, deze kunnen in overleg met de beheerder achter de dijk geplaatst worden. 

 

e) Maximumsnelheid terrein 

De maximaal toelaatbare snelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur (stapvoets). 

 

f) Muziek en geluid 

Muziek is alleen toegestaan binnen het kampeermiddel en op een zodanig geluidsniveau, dat geen hinder wordt veroorzaakt voor 

de overige kampeerders. 

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is het stil en heeft u rekening te houden met de medekampeerders. Hinder tussen deze tijden wordt 

niet toegestaan.  

 

g) Grasmaaien 

Het maaien van het gras vindt plaats door de beheerder. Het gras rondom voortent/caravan, bij tenten tot aan de door u geplaatste 

parasolvoet dient zelf gemaaid te worden in verband met het voorkomen van schade/overlast. Het gemaaide gras in de daarvoor 

bestemde groenbakken deponeren. Bij afwezigheid obstakels tussen de caravans plaatsen. 

 

h) Huisdieren 

Voor seizoenhouders zijn maximaal twee huisdieren en voor passanten maximaal 1 huisdier toegestaan per kampeerplaats, mits 

aangelijnd. Ze moeten buiten het terrein worden uitgelaten. ‘Ongelukjes’ dienen te worden opgeruimd, ook op de toegangsdijk.  Na 

opening van het ‘hondenhek’ aan de achterzijde van het terrein direct weer afsluiten/op slot doen.  

 

i) Bezoekers 

Bezoek is toegestaan via vooraanmelding door u als ontvangende gast. Parkeren door bezoekers dient uitsluitend plaats te vinden op 

de parkeervoorziening aan de Oost Bermweg, buiten het terrein.  

 

j) Doorgang 

Het gehele terrein is een open terrein, er moet doorgang plaats kunnen vinden tussen alle caravans. Er is geen enkele 

afrastering/afbakening toegestaan. Het is niet toegestaan om fietsend of voetballend tussen de caravans door te gaan. 

 

k) Waslijnen 

Waslijnen bevestigen aan/of rond eigen kampeermiddel. Geen waslijnen plaatsen tussen bomen en/of struiken of wifipalen. 

 

l) Afval 

Aan het begin van het terrein, bij de ingang, staat een aantal containers voor de verschillende soorten afval.                                           

Te weten;  1) huisvuil, 2) papier en 3) glas.  Het storten van grof afval is verboden i.v.m. hoge afvoerkosten. 

 



 

 

 

m) Schoonmaak toiletgebouwen 

In het voorseizoen worden de toiletgebouwen en afwasplaats twee tot drie keer per week schoongemaakt. In het hoogseizoen vijf 

tot zeven keer per week. Wij verwachten van eenieder dat zorgvuldig wordt omgegaan met de toiletgebouwen en dat ‘resten’ 

worden opgeruimd en vloeren drooggemaakt.  

Tijdens deze schoonmaak wordt u verzocht gebruik te maken van het andere gebouw of te wachten. 

 

n) Open vuur 

Open vuur, anders dan in een barbecue is op het terrein niet toegestaan.  

 

o) Gebruik Kot 

Het Kot heeft een multifunctionele bestemming. Gebruik bedoeld voor jong en oud. Spullen worden met respect gebruikt en Kot 

wordt schoon achtergelaten. Sluiting uiterlijk 24.00 uur. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan. 

 

p) Drones, vliegers 

Drones en vliegers zijn niet toegestaan boven de caravans. Ruimtes die daarvoor geschikt zijn, zijn onder meer het speelterrein, het 

Veerse Meer, het talud van de dijk. 

 

q) Gebruik springkussen/speelmaterialen/speelveld/waterfietsen en kano’s 

Het gebruik van het springkussen en de overige speelmaterialen is geheel voor eigen risico. Toezicht op kleine kinderen dient plaats 

te vinden door de eigen (groot)ouders en/of verzorgers.  Schoenen op het springkussen zijn niet toegestaan.  

Balspelen zijn toegestaan op het speelveld. Gebruik van waterfiets en kano’s is vrij en wordt te allen tijden na gebruik op de kant 

geplaatst. 

 

r) Wifi 

Op het hele terrein is bij normaal gebruik adequate wifi-verbinding. Bij overmatig gebruik (te veel verbindingen tegelijk op de lijnen 

in verband met terugkijken televisie, Netflix etc) kan de verbinding minder worden.  

 

s) Boten en Veerse Meer 

Het Veerse Meer is aan de kant van het kampeerterrein slechts 1 m diep, maar gaat naar een diepte van 11 m in de vaargeul.  

Aan de overzijde van het meer is een ‘snelbaan’. Binnen de ‘snelbaan’ mag harder worden gevaren dan 20 km/uur.  

De eerste 50 meter vanaf de waterkant van de camping tot aan de vaargeul is de vaarsnelheid maximaal 5 km/uur.  

Verzocht wordt de aanwezige meeuwen niet te voederen, vanwege de overlast op het kampeerterrein. Daarnaast is het niet 

toegestaan met keien in het water te gooien in verband met letsel en schade aan persoon en goed.  

 

t) Botensteiger en trailerplaatsen 

Boten uitsluitend en alleen plaatsen aan de botensteiger, op de trailerplaats of jollensteiger. Boten tussen de caravans is niet 

toegestaan. De ligplaatsen worden op nummer verhuurd. Het is niet toegestaan een ligplaats te nemen in een verhuurde box of 

plaats. Trailers zonder trailerplaats zijn niet toegestaan op het terrein, deze kunnen gestald worden achter de dijk. 

De huurder van een plaats op de jollensteiger dienst deze schoon te houden, dus zelf het wier te verwijderen. 

  

u) Cameratoezicht 

Over het hele terrein zijn beveiligingscamera’s aanwezig, die terreingedeelten in beeld hebben. De beelden hiervan worden 

gedurende circa één week bewaard en vervolgens weer overschreven.  

 

v) Recron 

Op recreatieterrein de Zandkreek zijn de Recron voorwaarden van toepassing. Deze zijn beschikbaar via de website 

www.dezandkreek.nl .  

 

w) Beheerder 

De beheerder beslist in alle gevallen, die hier niet in genoemd zijn.  

 

Kortgene, 29 mei 2021 

Bestuur recreatieterrein de Zandkreek 


