
Kampregels Kwakkenbergterrein 
 
De huurder dient ervoor zorg te dragen dat alle op het terrein aanwezige personen op de hoogte zijn van deze 
kampregels. Door de verhuurder wordt op naleving van deze regels gecontroleerd. 
 

1. De toegang tot de blokhutten en het terrein zelf dient te allen tijde vrij gehouden te worden 
(brandweervoorschrift).  Achter de slagboom mogen geen motorvoertuigen aanwezig zijn, ook niet voor laden 
en/of lossen. 
 

2. Parkeren voor maximaal 5 voertuigen op het terrein ter hoogte van de slagboom, voor de overige uitsluitend op 
het parkeerterrein om de hoek (Bosweg).  
 

3. Rijdt op het toegangspad stapvoets. Onnodig berijden van het pad is niet toegestaan. 
 

4. Bij het verlaten van het terrein dienen alle ramen en deuren te worden (af)gesloten. Het toegangshek dient op 

slot te worden gedaan. Ook ’s nachts dient de poort van 22.00 tot 7.00 gesloten te zijn.  

 
5. In de ruimten mag niet gerookt worden. 

 

6. Het betreden van de daken is verboden. 

 

7. Het meubilair dient aan het einde van de verhuurperiode terug te worden gezet, waar het vandaan is gehaald. 

 

8. Het is niet toegestaan in de ruimten of op het terrein alcohol te verkopen. 
 

9. Bij alle activiteiten op het terrein dient rekening te worden gehouden met de (bewoners van) aangrenzende 

percelen. 

 

10. Buiten mogen geen radio's of op een andere wijze versterkte muziek gebruikt worden. Indien binnen muziek 

wordt gemaakt of afgespeeld mag dat buiten niet te horen zijn. Na 22.00 uur en voor 07.00 uur mogen er geen 

buitenactiviteiten plaatsvinden die overlast veroorzaken (bijv. spel, zingen, schreeuwen). 

 

11. Het betreden van de aangrenzende percelen is verboden. 

 

12. Het is verboden om bomen en struiken op het terrein te beschadigen of te kappen.  

 

13. Het maken van vuur in kampvuurkuil en open haarden mag alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de 
verhuurder. Er mag alleen natuurlijk materiaal worden gestookt: het stoken afval is verboden. 
 

14. Het pionierhout mag alleen gebruikt worden indien hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend. Gebruik van 
dit hout is in dat geval op eigen risico. 

 

15. Het terrein waarop de blokhutten staan dient te worden schoongehouden (papier, plastic bekertjes e.d.). 

 
16. Afval dient te worden gescheiden: Huishoudelijk afval en restafval dient netjes te worden opgeslagen in de 

groene zakken van de Gemeente Nijmegen, plastic afval kan worden aangeleverd in zakken van “plastic hero”. 
Beide worden verstrekt bij de sleuteloverdracht. Extra zakken kunnen worden gekocht bij supermarkten in 
Nijmegen.  
 

17. Op de inzameldag (1x per 2 weken) dient afval ’s ochtends aan de weg te worden geplaatst. Een schema van 
inzameldata is beschikbaar.  
 

18. Afval dat niet in groene zakken zit dient na afloop van het kamp te worden meegenomen. Grofvuil mag niet 
worden achtergelaten op het terrein:  dient dit zelf af te voeren.  

 

19. Schade veroorzaakt door de huurder dient te worden gemeld aan de verhuurder. Deze zorgt voor herstel op 

kosten van de huurder. 

 

20. In geval van vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de verhuurder. 



Kampregels Groenewoudterrein 

 
De huurder dient ervoor zorg te dragen dat alle op het terrein aanwezige personen op de hoogte zijn van deze 
kampregels. Door de verhuurder wordt op naleving van deze regels gecontroleerd. 
 

1. De toegang tot de blokhutten en het terrein zelf dient te allen tijde vrij gehouden te worden 
(brandweervoorschrift).  Op het terrein mogen geen motorvoertuigen aanwezig zijn, ook niet voor laden en/of 
lossen. 
 

2. Parkeren voor maximaal 4 voertuigen in de berm van de Sophiaweg. Uitritten van omwonenden mogen niet 
worden versperd.  
 

3. Bij het verlaten van het terrein dienen alle ramen en deuren te worden (af)gesloten. Het toegangshek dient op 

slot te worden gedaan. Ook ’s nachts dient de poort van 22.00 tot 7.00 gesloten te zijn.  

 

4. Bij het verlaten van de gebouwen dient de thermostaat terug naar 15 graden te worden gedraaid. 

 
5. In de ruimten mag niet worden gerookt. 

 

6. Het betreden van de daken is verboden. 

 

7. Het meubilair dient aan het einde van de verhuurperiode terug te worden gezet, waar het vandaan is gehaald. 

 

8. Het is niet toegestaan in de ruimten of op het terrein alcohol te verkopen. 
 

9. Bij alle activiteiten op het terrein dient rekening te worden gehouden met de (bewoners van) aangrenzende 

percelen. 

 

10. Buiten mogen geen radio's of op een andere wijze versterkte muziek gebruikt worden. Indien binnen muziek 

wordt gemaakt of afgespeeld mag dat buiten niet te horen zijn. Na 22.00 uur en voor 07.00 uur mogen er geen 

buitenactiviteiten plaatsvinden die overlast veroorzaken (bijv. spel, zingen, schreeuwen). 

 

11. Het betreden van de aangrenzende percelen is verboden. Via het naastgelegen scoutingterrein mag wel naar de 

achterpoort worden gelopen. 

 

12. Het is verboden om bomen en struiken op het terrein te beschadigen of te kappen.  

 

13. Het maken van vuur in kampvuurkuil en open haarden mag alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de 
verhuurder. Er mag alleen natuurlijk materiaal worden gestookt: het stoken afval is verboden. 
 

14. Het terrein waarop de blokhutten staan dient te worden schoongehouden (papier, plastic bekertjes e.d.). 

 
15. Afval dient te worden gescheiden: Huishoudelijk afval en restafval dient netjes te worden opgeslagen in de 

groene zakken van de Gemeente Nijmegen, plastic afval kan worden aangeleverd in zakken van “plastic hero”. 
Beide worden verstrekt bij de sleuteloverdracht. Extra zakken kunnen worden gekocht bij supermarkten in 
Nijmegen.  
 

16. Op de inzameldag (1x per 2 weken) dient afval ’s ochtends aan de weg te worden geplaatst. Een schema van 
inzameldata is beschikbaar.  
 

17. Afval dat niet in groene zakken zit dient na afloop van het kamp te worden meegenomen. Grofvuil mag niet 
worden achtergelaten op het terrein:  dient dit zelf af te voeren.  

 

18. Schade veroorzaakt door de huurder dient te worden gemeld aan de verhuurder. Deze zorgt voor herstel op 

kosten van de huurder. 

 

19. In geval van vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de verhuurder. 

 



 


