
 

Reglement tijdens Beachvolleybal toernooi 2022 
 
Om iedereen een gezellig en sportief weekend te kunnen bieden, stellen we jullie hierbij vast op de 
hoogte van het reglement dat tijdens het evenement gehanteerd zal worden.  
Wij willen jullie vriendelijk verzoeken dit te lezen en voor gelezen en het naleven van het reglement te 
ondertekenen. 
 
1. Op de dag van aankomst (vrijdag 15 juli) kunt u vanaf 13:30 uur inchecken voor de camping. 

De datum van vertrek is zondag 17 juli voor 18:00 uur.  
 
2. Bij aankomst dient de “hoofdboeker” (in bezit van reserveringsbevestiging) zich te melden bij 

de receptie voor het in ontvangst nemen van tentlabel(s) en polsbandjes. Het polsbandje 
moet te allen tijde gedragen worden, bij controle moet toonbaar zijn dat u op de camping 
staat. Mits dit niet aantoonbaar is en u geen polsbandje heeft dient u een nieuw polsbandje te 
kopen voor € 5,00. De receptie kan vragen om een kopie van een geldig identiteitskaart, 
paspoort of rijbewijs, u bent verplicht deze af te geven. 

 
3. Bij jeugd onder de 18 jaar dient de hoofdboeker 30 jaar of ouder zijn, deze dient het gehele 

weekend aanwezig te zijn, ook tijdens de nachtelijke uren en de hoofdboeker is 
verantwoordelijk voor de groep. 

 
4. Op zondag 17 juli kunt u vanaf 10.00 uur uitchecken, de borgen worden binnen 1 week door 

Ermerstrand teruggestort op het door u doorgegeven IBAN-nummer (na controle van een 
medewerker). Houdt u ten alle tijden uw reserveringsbevestiging bij de hand. Uw 
kampeerplek en/of accommodatie dient netjes achtergelaten te worden, een medewerker van 
Ermerstrand gaat dit gezamenlijk met u bekijken.  

 
5. Tijdens het Beachvolleybaltoernooi is het op het gehele recreatiepark, m.u.v. de horeca, niet 

toegestaan om in het bezit te zijn van consumpties in glas. Alcoholgebruik is alleen toegestaan 
in/rondom je eigen tent/caravan.  

 
6. Het is verboden om complete tapinstallaties, tapbuffetten en grote fusten bier mee te nemen, 

alleen draagbare thuistaps zoals de ‘Beertender’ zijn toegestaan met 5 liter fusten. Bij het 
overtreden van deze regel wordt de desbetreffende tap/fust tijdelijk in beslag genomen. 

 
7. Het is verboden om complete geluidsinstallaties mee te nemen, alleen draagbare installaties 

zijn toegestaan (vuistregel: complete installatie moet door één persoon makkelijk te dragen 
zijn!). Na 01:00 uur worden er geen geluidsbronnen zoals radio en tv meer toegestaan. Bij het 
overtreden van deze regel wordt de desbetreffende geluidsbron tijdelijk in beslag genomen. 
Samenscholing van groepen is na 01.00 uur niet toegestaan. 

 
8. Het is niet toegestaan om groot meubilair mee te nemen. Het naar buiten verplaatsen van 

binnen meubilair is niet toegestaan. 
 
9. Het stoken van open vuur (kampvuren) is niet toegestaan. Ook frituurpannen zijn niet 

toegestaan. Barbecueën is wel toegestaan mits de barbecue op poten staat. 
 
10. Houdt het terrein en de gebouwen schoon en maak op een hygiënische wijze gebruik van het 

toilet en de douche. Sanitairgebouwen zijn i.v.m. schoonmaak soms tijdelijk gesloten.  
 
11. Parkeren alleen op de daarvoor aangegeven terreinen. Per boeking is er één auto toegestaan 

op het campingterrein. Indien één van onze medewerkers u een plaats wijst dient u deze 
aanwijzing op te volgen. Wegsleepregeling is van toepassing! LET OP: De slagboom is vrijdag 
15 juli tot 18:00 uur geopend, hierna zal de slagboom sluiten en weer op zondagochtend 17 



juli 10:00 uur open gaan. Mocht u toch gebruik willen maken van uw auto dit weekend, dan 
dient u te parkeren op de parkeerplaats bij de receptie.  

 
12. Drugsgebruik en drankmisbruik is ten strengste verboden, bij constatering van drugsbezit 

volgt directe verwijdering van het terrein.  
 
13. Bij twijfel of onenigheid beslist beveiliging/medewerker Ermerstrand, deze beslissing is 

bindend. Controle op bovenstaande punten kunnen op elk moment van de dag. Hieraan dient 
medewerking worden verleend. 

 
14. Let op: bij het niet naleven van één of meerdere van bovenstaande punten, kan door onze 

medewerkers worden besloten om de borg volledig in te houden. 
 
15.  Op vrijdagnacht en zaterdagnacht worden er in de nachtelijke uren (00.00 uur – 08.30 uur) 

controle gehouden, op de kampeervelden en rondom de accommodaties. Er wordt 1 
waarschuwing afgegeven. Bij een volgende overtreding dient u met uw groep direct te 
vertrekken óf, ter beoordeling van de beveiliging/medewerker Ermerstrand, dient u en de rest 
van de groep vóór 09.00 uur ‘s ochtends te vertrekken. Bij verwijdering van het park bent u 
de gehele huur- én borgsom kwijt. 

 
 
Wij hopen er ook dit jaar, in samenwerking met jullie, weer een gezellig, sportief en onvergetelijk 
weekend van te maken! 
 
 
 
 
 
 


