
 

 
 

Huisregels Oosterbeeks Rijnoever 
 

Welkom op Camping & jachthaven Oosterbeeks Rijnoever! Wat gezellig dat je bij ons op de camping bent! Met 

veel verschillende mensen bijeen, is het wel belangrijk dat we regels met elkaar afspreken. Zo kunnen we het met 

elkaar en voor iedereen zo prettig mogelijk maken. En kunnen we samen genieten van alles wat Oosterbeeks 

Rijnoever te bieden heeft. 

 

1. Toegang tot het terrein van Oosterbeeks Rijnoever hebben: 

- De recreanten van een door de eigenaar aangewezen seizoensplek voor een kampeermiddel of boot, 

ofwel een in de haven gelegen ligplaats voor een boot; 

- genodigde bezoekers van deze recreanten; 

- passanten met een tijdelijke plaats op de camping of in de haven; 

- bezoekers van de Koffie Haven; 

- wandelaars, die de aangegeven wandelroute volgen; 

- personen of groepen die toestemming hebben van de eigenaar het terrein te betreden. 

2. Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek uiterlijk 12.00 uur. Bij aankomst graag melden bij de receptie in de 

Koffie Haven. Kun je pas na 18.00 uur komen, laat ons dit dan even weten, dan houden we hier rekening 

mee.  

3. Auto’s mogen alleen bij aankomst en vertrek op de camping komen daarna dient de auto geparkeerd te 

worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein. Indien je een kleine tentplek hebt geboekt graag je 

bagage vervoeren met de beschikbare kruiwagens. 

4. Het rijden met motorrijtuigen op het terrein met het doel kampeermiddel of boottrailer te verplaatsen 

is toegestaan tussen 08.00 en 22.00 uur, waarbij hinder voor anderen zoals het onnodig laten draaien 

van motoren moet worden vermeden. Dit laatste geldt uiteraard ook voor scheepsmotoren. 

5. In verband met de veiligheid en spelende kinderen, vragen wij je stapvoets te rijden op de camping. 

6. Op de kampeerplek mogen maximaal 6 personen overnachten. 

7. Op de kampeerplek mag 1 hoofd kampeermiddel gezet worden met als uitbreiding een klein 

bijzettentje (max. 6m2). 

8. Kampeermiddelen mogen maximaal 6 meter (opbouw) lang zijn, campers maximaal 7 meter. 

9. Het gebruik van partytenten is alleen na overleg toegestaan voor tijdelijk gebruik.  

10. Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. Direct bij de kampeerplek kan hierop een uitzondering worden 

gemaakt onder voorwaarde dat dit geen overlast veroorzaakt. De honden worden uitgelaten buiten het 

terrein van de camping. Hondenpoep dient direct zelf opgeruimd te worden. Honden zijn niet toegestaan 

in de verhuur objecten! 

11. Wanneer je logees en/of bezoekers ontvangt moet dit gemeld worden bij de receptie en de 

bijbehorende kosten betaald worden. 

12. Tussen 23.00 en 08.00 uur dient het stil te zijn op de camping. 



 

13. Containers staan op de parkeerplaats, grofvuil zoals kapotte tafels, stoelen, lekke tenten, luchtbedden 

en verfbussen graag weer mee naar huis nemen en zelf afvoeren. Deponeer je afval in de daarvoor 

bestemde container! 

14. We verwachten van iedere gast dat hij of zij het toiletgebouw schoon achterlaat na gebruik. Indien nodig 

je kinderen graag instructies geven bij het gebruik van toilet, douche en wasbakken. 

15. Toiletemmers en chemische toiletcassettes mogen alleen geleegd worden in de chemische toilet 

stortbak, gelegen achter het sanitair gebouw. 

16. Kleine opblaasbare kinderbadjes zijn toegestaan mits onder toezicht. 

17. Open vuren zijn niet toegestaan op het kampeerterrein. Vuurtjes kunnen enkel en allleen gemaakt 

worden door een dichte kachel. Deze zijn ook te huur bij ons, inclusief hout. Mocht er een algeheel 

stookverbod gelden i.v.m. droogte en brandgevaar dan zijn alle vuurtjes en BBQ’s verboden. Uw mede 

recreanten mogen geen hinder hebben van de rook. Ga wijs om met het brandhout. Wij gebruiken alleen 

hout van gekapte bomen die een gevaar zijn voor de omgeving en/of ziek zijn.  

18. Alle geluidsoverlast dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Muziekinstrumenten mogen worden 

gebruikt zolang mede recreanten er geen hinder van ondervinden. Evenementen georganiseerd door of 

in samenspraak met de eigenaar kunnen hierop een uitzondering vormen. 

19. Elektriciteitsaansluitingen zijn slechts bedoeld voor verlichtingsdoeleinden en kleine huishoudelijke 

apparatuur, tot maximaal 10 Amp (2300 Watt) per plek.  

20. Het waterskiën in de nabijheid van de jachthaven kan in verband met de veiligheid van de mede 

watersporters niet worden toegestaan.  

21. Een brandblusser en AED is zichtbaar aan de buitenkant van het sanitair gebouw. Bij gebruik hiervan 

ook een van de eigenaren waarschuwen. Een EHBO kist is te vinden in de Koffie Haven.  

22. Het gebruik van speeltoestellen is geheel op eigen risico. 

23. Het is toegestaan te zwemmen in de Nederrijn. Dit vraagt wel enige voorzichtigheid van de zwemmer 

en oplettendheid van ouders/verzorgers. Het is verboden voorbij de kribben te zwemmen. Dit allen 

geheel op eigen risico. 

24. De eigenaar of diens vervanger is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor persoonlijk letsel 

en vermissing van persoonlijke eigendommen of materiële schade ontstaan tijdens het verblijf op de 

camping. 

25. De aanwijzingen van de eigenaar of diens vervanger dienen te worden opgevolgd. Zij zijn gemachtigd 

een ieder die zich niet aan deze regels houdt of zich anderszins misdraagt, na waarschuwing de toegang 

tot het terrein te ontzeggen. 

26. Laat je plaats bij vertrek schoon en in goede staat achter. 

 

Fijn dat je de moeite hebt genomen alles door te lezen. Geniet en mocht er iets niet naar je zin zijn dan horen we 

het graag, zodat wij het indien mogelijk kunnen verhelpen. 


