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TERREIN REGLEMENT     Stichting Diepven Neeritter Tel: +31 6 38487906 
 
Dit reglement is ter bescherming van de Stichting en van alle gasten die op de camping verblijven. 
 

 Camping Diepven is toegankelijk voor naturisten, die in het bezit zijn van een geldige NFN/INF 

lidmaatschapskaart. Een kopie van de kaart wordt tijdens het verblijf bij de beheerder 
opgeslagen. Indien U geen geldige NFN/INF kaart heeft biedt Diepven de mogelijkheid om lid te 
worden voor het gehele seizoen. 

 
 Alle bezoekers dienen zich bij aankomst te melden via telefoon +31 6 38487906 bij de poort. Dit 

telefoonnummer altijd met +31 gebruiken, ook al bent u in Nederland. De beheerder ontvangt u 
dan op de camping en overlegt van te voren met u over de plaats en wat geplaatst wordt van uw 
recreatief verblijf, hierbij o.a. rekening houdend met de veiligheid t.a.v. de onderlinge afstand (= 
minimaal 3 meter) en eventuele reserveringen. 

 
 Daggasten en familiebezoek betalen bij aankomst het verschuldigde tarief. 

Passanten betalen vóór vertrek. Lang verblijf (arrangement) wordt vooraf betaald op 
rekeningnummer NL46 INGB 0004 8248 45 t.n.v. Stichting Diepven. 

 
 Wij zijn verplicht om onze gasten per overnachting toeristenbelasting in rekening te brengen. 

Voor een goede administratie en bij calamiteiten is het van belang dat bekend is hoeveel 

personen de nacht doorbrengen op de camping. Voor bezoekers wordt dit geregistreerd door de 

beheerder. Gasten met een seizoen plaats zorgen zelf vooraf voor de correcte invulling van het 
nachtregister. Het logboek hiervoor ligt bij de receptie.  

 
 Onze gasten komen voor naaktrecreatie. Van alle gasten wordt verwacht dat ze bloot zijn, 

natuurlijk zolang de omstandigheden, zoals het weer, dit toelaten. Badkleding is op Diepven niet 
toegestaan. Op het parkeerterrein moeten U kleren dragen. 

 
 Daar wij een autovrije camping zijn is de tussen poort gesloten. Bij noodzakelijke gevallen zal de 

poort geopend worden ook bij begin c.q. einde van het seizoen en aankomst en vertrek van 
passanten. U dient op het terrein altijd stapvoets te rijden. 

 
 Voor uw eigen veiligheid en die van anderen dienen de elektrische - en/of gasinstallaties van uw 

kampeermiddelen te voldoen aan de minimale veiligheidseisen (hierop wordt gecontroleerd).  

◦ De flexibele gasslang mag niet langer zijn dan 1 meter en niet ouder dan 5 jaar.  

◦ De gasdrukregelaar mag ook niet ouder zijn dan 5 jaar.  

◦ Ook mogen er maximaal 2 gasflessen per tent of caravan aanwezig zijn.  

◦ Verder is het verplicht een werkende brandblusser in uw kampeermiddel aanwezig te hebben. 
 

 Open vuur op het terrein is niet toestaan. Stel u op de hoogte van het vluchtplan. Barbecueën bij 

uw tent/caravan is alleen toegestaan met een gas- of elektrische barbecue, of U kunt de 
gemeenschappelijke barbecue gebruiken. 

 
 Foto’s maken, op welke manier dan ook, evenals het maken van film/video-opnamen, is zonder 

toestemming van de betrokkenen niet toegestaan.  
Publicatie van foto-, film- of video-opnames is nooit toegestaan.  

 
 Respect voor de natuur is een van de uitgangspunten van naturisme. U wordt dringend verzocht 

om zelf geen takken van bomen of struiken te snoeien, maar dit te bespreken met de bestuur. 
 

 Naturisme is ook op respect voor elkaar gebaseerd. We verwachten dan ook dat onze gasten 
elkaar geen overlast bezorgen, op welke wijze dan ook. 
Bedenk bij het nemen van de vrijheid om te doen waar u, uw kinderen of huisdieren behoefte aan 

hebben dat dit de vrijheid voor iemand anders in uw omgeving kan beperken.  
Betracht na 23.00 uur stilte. 

 
 Huisdieren zijn toegestaan op Diepven. Wij zien ze op de camping wel graag kort aangelijnd. Niet 

iedereen in uw omgeving is immers even dol op uw huisdier als u zelf. Zij kunnen buiten de 
camping (vanaf de openbare weg) uitgelaten worden. Ook het pad van de openbare weg tot aan 
de toegangspoort behoort bij het Diepven terrein. Ruim “ongelukjes” a.u.b. op. 

 
 Bij het verrichten van werkzaamheden op het terrein wordt u geacht op de hoogte te zijn van de 

respectievelijke voorschriften van apparaten en machines. Bovendien bent u wettelijke verplicht 
de geldende ARBO regels ten aanzien van de werkzaamheden na te leven.  

 
 Alle commerciële activiteiten zijn voorbehouden aan de Stichting. 
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 Stichting Diepven behoudt zich het recht voor om u voor de door u, uw kinderen of huisdieren 

veroorzaakte schade aansprakelijk te stellen.  
 

 Wij verwachten dat iedereen die op Diepven aanwezig is, op de hoogte is van ons terrein-
reglement en er naar handelt. Bij niet naleven van deze regels kunt U verzocht worden om het 

terrein te verlaten. 
 

 Stichting Diepven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van gasten, voor schade aan hen 

overkomen. 
 

 Bij zaken, die niet geregeld zijn in onze huisregels, beslissen de beheerders en/of beheerders in 
overleg met het bestuur van de Stichting. 

 
 

HET ZWEMBAD 
Het zwembad valt onder de categorie “Semi openbare zwembaden” en wordt als zodanig streng periodiek 
gecontroleerd. Stichting Diepven is als exploitant verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal 
wettelijke maatregelen, die door de lokale, provinciale en de landelijke overheid zijn vastgesteld.  
 
Bij het zwembad is geen toezicht. Dit betekent dat iedereen zelf aansprakelijk is voor eventuele 
calamiteiten, ongelukken of schade. Stichting Diepven aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid 

hiervoor. 
Het zwembad is tijdens schoonmaakwerkzaamheden – indien de oranje pionnen voor de poortjes staan - 
gesloten.  
 
VERPLICHT 
 

 Uit hygiënische overwegingen verwachten wij dat u elke keer vóór het zwemmen eerst doucht. 

 
 Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op het 

zwembad en in het ondiepe gedeelte.  
 
 Sluit de poortjes van het zwembad telkens achter u, zodat kleine kinderen niet onbegeleid binnen 

kunnen komen. 

 
VERBODEN 

 
 Glas is rond het zwembad ten strengste verboden 

 

 Het is verboden om te duiken, ook in het diepe gedeelte 
 

 Het zwembad is niet toegankelijk voor huisdieren 
 

 Binnen de zwembad afscheiding is bloot verplicht 
 

 Bij het zwembad dient men niet te roken 
 

 Etenswaar is niet gewenst op het zwembad terras 

 
 Geen luchtbedden of andere grote voorwerpen in het zwembad gebruiken 

 
 Zoals op de hele camping ook hier geen muziek afspelen ( met koptelefoon geen probleem) 

 
 Het gebruik van Wi-Fi versterkers en/of eigen Wi-Fi routers is verboden daar zij de Wi-Fi 

ontvangst van andere gasten kunnen verstoren of compleet wegdrukken. 
 

 

 
 
 
Bestuur Stichting Diepven 

Neeritter,  

 


