Reglement Molecaten Park Landgoed Ginkelduin - Leersum
Geachte recreant,
Hartelijk welkom op Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum.
Wij zien graag dat uw verblijf hier naar tevredenheid verloopt. Daarom
hebben wij voor u en andere recreanten een aantal gedragsregels en
aanvullende voorwaarden opgesteld.
U krijgt dit reglement samen met de op onze kampeer-overeenkomst
toepasselijke RECRON-voorwaarden overhandigd of toegestuurd.
1. Molecaten Park Landgoed Ginkelduin is geopend van 1 april tot 1
november. Het is buiten deze periode niet toegestaan op het
recreatiebedrijf te verblijven.
2. Alle personen die bij u overnachten dienen voor aanvang van het
verblijf bij de receptie te worden aangemeld en de
overnachtingskosten te voldoen. Wij verzoeken u elke wijziging in de
opgegeven gegevens direct door te geven aan de receptie.
3. Een derde die bij u op bezoek komt dient zich te melden bij de
receptie en de eventueel verschuldigde kosten te voldoen. Hij/zij heeft
geen toegang tot het zwembad en dient het terrein vóór 23.00 uur
verlaten te hebben. U dient een derde die bij u overnacht schriftelijk
aan te melden bij de receptie en de daarvoor verschuldigde kosten te
voldoen. Als u zelf afwezig bent en iemand anders maakt van uw
kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats gebruik, dan dient u
vooraf toestemming te hebben van de parkmanager. Onderverhuren
(tijdelijk) van uw kampeermiddel en/of bijbehorende plaats kan, tegen
betaling, door de parkmanager worden toegestaan. U bent te allen
tijde als recreant verantwoordelijk voor het gedrag van uw
gezinsleden en/of mederecreanten en/of derden. U ontvangt tevens
een parkeerkaart voor uw bezoek.
4. U dient er zorg voor te dragen dat u en/of uw mederecreant en/of
een derde op geen enkele wijze overlast veroorzaakt aan andere
recreanten en/of het recreatiebedrijf. Zeker tussen 23.00 uur en 07.00
uur is het verstoren van de rust op het terrein verboden. De toegang
tot het terrein kan tussen boven-genoemde tijden afgesloten zijn. Wij
verwachten van u dat u zich ook buiten het recreatiebedrijf zodanig
gedraagt dat Molecaten Park Landgoed Ginkelduin haar goede naam
behoudt.
5. Per plaats mag slechts één kampeermiddel worden geplaatst. Het
plaatsen van het kampeermiddel dient volgens de aanwijzingen van de
receptie te geschieden. Een tweede bijzettentje (max. 6 m2) is tegen
betaling toegestaan, mits plaats beschikbaar. Het plaatsen van
partytenten is niet toegestaan. Het grondoppervlak van een voortent
bij een (toer)caravan mag niet groter zijn dan het grondoppervlak van
de betreffende (toer)caravan. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te
brengen aan uw staanplaats.
6. Kampeermiddelen die niet voldoen aan redelijke eisen van
welstand kunnen worden geweigerd dan wel van het terrein worden
verwijderd. De plaats dient in goede staat van onderhoud te worden
gehouden.
7. Wij verzoeken u op het gehele park stapvoets te rijden. Behoudens
op de aangegeven parkeerterreinen is het parkeren van auto’s,
motoren en (brom)fietsen nergens toegestaan. De auto dient direct na
het laden/lossen geplaatst te worden op één van de daarvoor
bestemde parkeerterreinen. Motoren dienen in de daarvoor bestemde
motorstalling geplaatst te worden. De sleutel van de motorstalling is
na het voldoen van een borg verkrijgbaar bij de receptie. Houdt u er
rekening mee dat op de aankomstdag de auto vóór 17.00 uur op de
centrale parkeerplaats dient te staan. Het is niet toegestaan langer
dan 1 uur op de parkeerplaats buiten de slagboom te parkeren.
Bromfietsen met ingeschakelde motor zijn op het gehele terrein

verboden. Het is rondom de toiletgebouwen en op de terrassen
rondom het hoofdgebouw niet toegestaan te fietsen.
8. Het plaatsen en/of laten staan van aanhangwagens is -tegen
vergoeding- toegestaan op (een) door de receptie daarvoor
aangewezen plaats(en). Parkeren vóór de slagbomen is, gelet op de
dienstverlening door ambulances, brandweer en technische dienst,
beslist niet toegestaan.
9.
Molecaten Park Landgoed Ginkelduin heeft diverse speciaal
voor gasten met een hond en/of kat bestemde vakantieverblijven (zie
de door ons verstrekte informatie) waarin maximaal twee huisdieren
zijn toegestaan mits u deze bij de boeking heeft opgegeven en/of bij
de receptie heeft laten registreren. In alle andere vakantieverblijven
en op alle plaatsen zijn honden, katten en overige huisdieren niet
toegestaan met uitzondering van kleine huisdieren die geen overlast
kunnen veroorzaken, dit ter beoordeling van de ondernemer. Een
huisdier mag u nooit alleen (zonder direct toezicht door u) in het
vakantieverblijf achterlaten. Een huisdier mag niet in en rond het
zwembad en de horeca‐ en sanitairgebouwen komen. Huisdieren van
derden, waaronder dagbezoekers, zijn niet toegestaan. Een hond
houdt u aangelijnd en laat u buiten het park uit. Bij het uitlaten dient u
een schepje of zakje (altijd zichtbaar) mee te nemen om eventuele
uitwerpselen op te kunnen ruimen, aangezien het verboden is deze te
laten liggen.
10. Wij zijn trots op het groen en de natuur op en om ons
recreatiebedrijf. Wees hier zuinig op. Het is niet toegestaan bomen
en/of struiken te snoeien, te kappen en/of te verplaatsen. Het slaan
van spijkers en dergelijke in bomen of het vastmaken van lijnen aan
bomen is, gelet op mogelijke beschadigingen, niet toegestaan. Graven
is eveneens niet toegestaan.
11. (Composteerbaar) afval, glas en papier hoort op de juiste wijze
gescheiden te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde
containers. Help mee het recreatiebedrijf schoon en aantrekkelijk te
houden en voorkom zwerfafval. Wij verzoeken u vriendelijk de
milieuvoorschriften te respecteren en chemisch afval, medicijnen,
batterijen e.d. na uw verblijf in uw milieubox thuis te deponeren.
Desgevraagd geven wij u bij de receptie nadere informatie, aan de
hand van onze milieuwijzer.
12. Het is niet toegestaan afvalwater te lozen in de bodem aangezien
dit schadelijk is voor het milieu. U kunt uw afvalwater lozen in de
daarvoor bestemde plaatsen/ rioolputjes.
13. Uw elektrische installatie en/of gasinstallatie dienen te voldoen
aan de NEN-normen, de voorschriften van het energieleverend bedrijf
en aan onze voorschriften. Het gebruik en/of aanwezig hebben van
een lpg- of oliegestookte installatie bij uw kampeermiddel is verboden.
Er zijn per plaats maximaal 2 gasflessen toegestaan, die in een
deugdelijke, afsluitbare gaskist moeten worden geplaatst. Nadere
informatie en/of voorschriften welke moeten worden nageleefd zijn
verkrijgbaar bij de receptie.
14. Indien er een storing in de elektrische installatie, water- of
rioolleiding is opgetreden, meldt u dit bij de receptie. Het verhelpen
van elektrastoringen aan de aardlekschakelaar en/of de verdere
installatie behorende tot uw kampeermiddel is voor uw eigen
rekening. Schades door waterlekkage en/of reparaties aan het
leidingnet of na de hoofdkraan bij de (toer)caravan zijn eveneens voor
uw rekening. Een storing in de riolering tot aan het aansluitpunt,
zijnde een aansluit/controleputje of een ontstoppingsstuk in of nabij
uw plaats, is voor uw rekening.
15. Voorkom onnodig energie- en waterverbruik. Het besproeien van
tuinen e.d. en/of het wassen van voertuigen is verboden. Controleert
u de afsluitkranen regelmatig op lekkages.
16. Op het gehele recreatiebedrijf zijn balspelen niet toegestaan, zulks
met uitzondering van het sportveld. Alleen geoefende spelers met
aangepast schoeisel kunnen, tegen betaling, gebruik maken van de
tennisbaan.

17. Het plaatsen van schermen en schuttingen is niet toegestaan.
18. Het maken van open vuur of het gebruik van een vuurkorf is in
verband met de brandveiligheid niet toegestaan. Barbecuen is
toegestaan mits er geen tijdelijk verbod geldt welke duidelijk
aangegeven wordt bij de toegangspaden naar het kampeerterrein. U
bent verplicht in het kampeermiddel een goedgekeurd blusapparaat
met minimaal 2 kg inhoud voorhanden te hebben.
19. Tv-antennes mogen uitsluitend tegen of aan uw kampeermiddel
worden bevestigd. De antennes mogen maximaal 1 meter boven uw
kampeermiddel uitsteken. Satellietschotels dienen binnen de grenzen
van de staanplaats geplaatst te worden.
20. Het is op Molecaten Park Landgoed Ginkelduin niet toegestaan in
woord of geschrift stuitende of discriminerende uitlatingen te
verspreiden. Het verspreiden en/of ophangen van alle vormen van
reclame-uiting en/of pamfletten van religieuze of politieke aard, is
eveneens niet toegestaan, zulks ter beoordeling van de parkmanager.
21. Op het recreatiebedrijf is het te koop aanbieden of voorhanden
hebben van koopwaar en/of tegen betaling aanbieden van diensten in
de ruimste zin van het woord niet toegestaan. Het uitoefenen van enig
bedrijf of ambacht is niet toegestaan, anders dan met vergunning of
op de grond van een overeenkomst.
22. Het betreden van het terrein en/of het zwemmen of baden
geschiedt op eigen risico. Het zwembad is alleen toegankelijk voor bij
de receptie ingeschreven recreanten, mederecreanten en derden.
Degenen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen
toegang tot het zwembad onder begeleiding van een volwassene die
kan zwemmen. Het zwembad kan tijdelijk gesloten zijn voor
onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden. Aan een ieder kan de
toegang tot het zwembad worden ontzegd.
23. Het hebben en/of gebruiken van een Wifi/draadloos netwerk is
uitsluitend toegestaan mits deze geen overlast veroorzaakt voor
anderen, zoals door het verstoren van het op het park beschikbaar
gestelde Wifi/draadloos netwerk. Op het terrein is het hebben en/of
gebruiken van een Wifi/draadloos netwerk met een sterker signaal
dan 18 dBm niet toegestaan.
24. In uw en ons belang hebben wij enkele bewakingscamera’s
geplaatst. We hopen hierdoor de veiligheid op ons park te verbeteren.
Aan de plaatsing van bewakingscamera’s kunt u niet het recht
ontlenen dat toezicht wordt gehouden op u, uw mederecreanten
en/of uw en hun eigendommen.
25. In verband met uw en onze veiligheid en privacy is het niet
toegestaan met een onbemand luchtvaartuig met opnameapparatuur

(o.a. een drone) een opname te maken van (delen van) ons park en
zulk een luchtvaartuig op ons park in uw bezit te hebben.
26. Schade veroorzaakt door u en/of een mederecreant en/of een
derde kan op u worden verhaald, waaronder schade als gevolg van
nalatigheid, zoals onder andere de bevriezing van een waterleiding
e.d. Voorzieningen op het terrein dienen met zorg en volgens
bestemming te worden gebruikt. Wijs anderen zonodig op
onverantwoordelijk gedrag en/of stel de parkmanager in kennis.
27. De door de parkmanager noodzakelijk geachte werkzaamheden op
uw plaats moeten doorgang kunnen vinden. Molecaten Park Landgoed
Ginkelduin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan
eigendommen als gevolg van weersinvloeden, brand, diefstal,
aanrijding, vernieling of enig ander van buitenaf of van binnenuit
komend onheil of mogelijke gevolgen daarvan in de ruimste zin van
het woord. Het recreatiebedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
het onklaar raken van faciliteiten en/of voorzieningen. Aanspraken op
schadevergoeding of restitutie van staangeld worden niet
gehonoreerd.
28. Bij het eindigen van de overeenkomst dient u de plaats leeg en
volledig opgeruimd en netjes achter te laten, vrij van afval en losse
voorwerpen.
De parkmanager of diens plaatsvervanger kan te allen tijde
onbevoegden en/of overtreders van het reglement de onmiddellijke
toegang tot het terrein ontzeggen. Waar de reglementen en
voorschriften niet in voorzien, beslist de parkmanager of zijn
vertegenwoordiger.
Wij wensen u een prettig verblijf toe op Molecaten Park Landgoed
Ginkelduin. Aarzelt u niet contact op te nemen met de receptie bij
vragen of onduidelijkheden. Wij staan u graag te woord.

Leersum, 1 juli 2017
Molecaten Park Landgoed Ginkelduin
Scherpenzeelseweg 53
3956 KD Leersum
Telefoon: (0343) 489999 landgoedginkelduin@molecaten.nl
Telefax : (0343) 489998 www.molecaten.nl/landgoedginkelduin

Afvalwijzer Molecaten Park Landgoed Ginkelduin
Op Molecaten Park Landgoed Ginkelduin zijn twee milieustraten ingericht voor het inzamelen van op het park vrijkomend afval. De milieustraten zijn te vinden naast de parkeergarage en tegenover
de uitgang van het Bungalowbos. Op de parkplattegrond staan deze milieustraten ook aangegeven.
De volgende soorten afval kunt u wel/niet op deze locaties inleveren:
Huishoudelijk afval
Papier
Glas

Restafval
Papier, Karton
Glas (potten en flessen zonder dop of deksel,
voor overig glas zie hieronder)

In de groene huisvuilcontainer
In de blauwe papiercontainer
In de glascontainer

Overig afval:
Vensterglas

Vensterglas

Textiel, schoenen

Textielwaren en schoenen

Dit afval kunt u niet bij ons kwijt, u kunt dit aanbieden bij de
Gemeentelijke Milieustraat Doorn, Velperengh 9 in Doorn
Bij voorkeur in kledingcontainers, bijvoorbeeld die aan de
Kerkweg 33 in Leersum

Metalen

Oud ijzer en andere metalen

Klein chemisch afval

Herkenbaar aan KCA-logo op verpakking,
Bij voorkeur thuis aanbieden in de KCA-Box. KCA nooit bij het
o.a. verfresten, verfdunner, verfkwasten, olie, TL buizen huishoudelijk afval weggooien.

Batterijen

Alle soorten batterijen

Inleveren, na afspraak, bij de technische dienst (bij de werkplaats)

Bij voorkeur thuis aanbieden in de KCA- box of afgeven in de
postkamer naast de receptie

Medicijnen

Alle soorten medicijnen

Inleveren bij de apotheek

Asbesthoudend

O.a. plantenbakken, tegelplaten, vloerzeil enz.

Zelf afvoeren. Informeert u bij de gemeente waar en hoe u asbest
kunt aanbieden. Asbest nooit bij huisvuil of puin aanbieden.

Grof afval

Puin, sloophout en tegels, witgoed, inventaris caravan,
overig grof afval

Dit afval kunt u niet bij ons kwijt. U kunt dit aanbieden bij de
Gemeentelijke Milieustraat Doorn, Velperengh 9 in Doorn

Plaatsing container

Als u grote hoeveelheden sloophout, puin of andere spullen hebt, zult u zelf voor een container moeten zorgen.
Plaatsen van een container kan alleen geschieden na de uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer.

Geen afval naast de containers plaatsen! Een zorgvuldig afvoer van uw afval is van groot belang, enerzijds om het milieu te ontlasten en geen ongedierte aan te trekken, anderzijds om de kosten
in de hand te houden.

