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Huisregels groepsverblijf en trekkershutten  

Algemeen 

Bewust, bio-based en met respect voor elkaar en de natuur, zijn belangrijke principes binnen 

BlueWoods. Van onze gasten verwachten wij dat ze in lijn met deze principes verblijven en 

recreëren. Iedereen op BlueWoods behandelt elkaar en de natuur met respect. We zijn 

samen verantwoordelijk dat het prettig verblijven is op BlueWoods.   

Dieren, moestuin en fruitbomen 

Op BlueWoods leven dieren zoals kippen, ganzen, geiten, schapen en bijen. Het is niet 

toegestaan om deze dieren eten te geven. Ze zijn allemaal op een streng dieet. Als u eten 

over hebt dan kunt u dat aan ons geven. Wij kijken dan welke dieren wat mogen eten. U mag 

altijd komen kijken en meehelpen. Voorkom dat de dieren zich kunnen verwonden door 

samen met ons het terrein schoon te houden. Wij bedoelen hiermee vrij van alle soorten 

afval en zeker plastic. 

Op het terrein is een moestuin en er staan fruitbomen. Wilt u groente of fruit hebben 

overleg dan met ons. In de zomer is bijna dagelijks de tuinman/vrouw. Hij/zij kan aangeven 

wat wel en niet eetbaar is. Hij/zij helpt u graag met plukken. Voor de groente en het fruit 

vragen wij een kleine vergoeding.  

O ja, de meeste dieren vinden het fijn om geknuffeld te worden behalve de bijen dan!  

Noodgeval  

Hopelijk is het nooit nodig, maar heeft u een noodgeval waarschuw ons dan. Op het raam bij 

de ingang van de Eetkamer vindt u de noodnummers en het nummer van de huisarts. Neem 

in een noodgeval ook zelf de nodige maatregelen om verdere schade en gevaar te 

voorkomen. Denk hierbij aan uw veiligheid en die van andere.      

Eigen verantwoordelijkheid, schade en diefstal   

Iedereen is te vertrouwen en dus vertrouwen wij elkaar. Mocht u toch iets persoonlijks kwijt 

zijn of is het kapot gegaan dan is BlueWoods daar niet aansprakelijk voor. Ruim voor de 

zekerheid dierbare spullen even op, zeker als u weg bent, ook al is het maar voor even. 

U kunt spullen van ons lenen, deze behandel je uiteraard net alsof het uw eigen spullen zijn 

en u brengt ze op tijd weer terug in originele staat.  Maakt u iets kapot meldt het aan ons. 

We kunnen het dan samen oplossen.  
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Indien er een verontreiniging (klein of groot) van het terrein plaats vindt bent u verplicht om 

dit te melden. Onze dieren lopen dan mogelijk risico. We bekijken ook dan hoe we dit samen 

kunnen oplossen.  

Aankomst en vertrek 

Aankomst is mogelijk vanaf 16 u. Bij aankomst meld u ( de contractant) zich bij de receptie 

van BlueWoods.  Als u met een groep komt, meldt de contractant zich als eerste. Na uitleg 

over de accommodatie en het in orde maken van de eventuele resterende papieren 

ontvangt u de sleutel. Samen lopen we hierbij nog door de accommodatie.  

Op de dag van vertrek dient de accommodatie voor 13 u te zijn verlaten. Voor het vertrek 

inspecteren we samen (BlueWoods en de contractant) de accommodatie. Eventuele 

beschadigingen, onvolkomenheden worden besproken en opgelost.  

De aankomsttijd voor een trekkershut is 16 u. Op de dag van vertrek dient de hut voor 12 u  

veegschoon te worden achterlaten 

De contractant en lijst van bezoekers  

De contractant is de vertegenwoordiger van de groep en het aanspreekpunt voor 

BlueWoods. Van de contractant ontvangen we een lijst van de mensen die blijven bezoeken 

en logeren. Door BlueWoods is hiervoor een formulier gemaakt en bijgevoegd bij de 

opdrachtbevestiging. Overhandiging van de sleutel kan uitsluitend ná ontvangst van deze 

deelnemerslijst. De contractant is verplicht om zich te legitimeren. De groepsleden kunnen 

eventueel legitimatie worden gevraagd.  

BBQ en kampvuur 

Een BBQ of kampvuur wordt helaas niet altijd toegestaan door de brandweer. Ook een BBQ 

kan in droge periodes gevaarlijk zijn. We zitten in een bijzonder natuurgebied. Dat is de 

reden dat dit soms ook niet mag. Dit vinden wij zelf ook jammer. Vraag daarom vooraf 

toestemming aan de BlueWoods. In geval van fase 2 (www.natuurbrandrisico.nl)  is het 

stoken van een vuurtje sowieso niet toegestaan.  

Bij ons kunt u, tegen een vergoeding, kampvuurhout krijgen. Het gebruik van eigen hout is 

niet toegestaan. Het stoken van kranten, plastic en ander afval is verboden. Het sprokkelen 

en stoken van hout afkomstig van de het terrein of uit de omgeving is evenzo verboden. In 

dit hout leven dieren, insecten en kleine organismen die we een lang leven gunnen.  

Roken 

Roken is zeer ongezond! Wij hebben het daarom liever niet! Roken is verboden in alle 

gebouwen, de moestuin en in de buurt van onze dieren. Peuken dienen in een asbak te 
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worden gedoofd en met het vuil te worden weggegooid. Wij willen voorkomen dat dieren 

peuken opeten.    

Honden  

Voor recreanten en bezoekers van de kampeerboerderij en de trekkershutten zijn honden en 

andere huisdieren zijn niet toegestaan. Kun je jouw viervoeter niet missen dat is een 

dierenasiel in de buurt een optie. 

Gebruik en oplevering van de kampeerboerderij 

U heeft een aantal slaapkamers geboekt. U kunt in onderling overleg kiezen waar u wilt 

slapen. Elke kamer heeft een andere thema. Kies uw thema! Enkele kamers zijn echter meer 

geschikt voor jonge kinderen dan andere. We hopen dat u bij uw keuze hiermee rekening 

wilt houden. Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt indien u dit heeft afgesproken. We 

waarderen het als bij vertrek de kussensloop, het dekbedovertrek en onderlakens op het 

voeteneind liggen.  Indien u geen beddengoed heeft besteld dan dient u zelf zorg te dragen 

voor een onderlaken of overtrek. Dit is verplicht, ook bij gebruik van een slaapzak.  

Open vuur en roken is in het hele gebouw verboden. In de huiskamer annex eetzaal is het 

toegestaan om enkele kaarsen aan te steken. Gourmetten, steengrillen, fonduen is binnen 

niet mogelijk.  

Het geluidsniveau (muziek) in de accommodatie mag buiten niet hoorbaar zijn. Dit betekend 

dat het geluid in accommodatie achtergrondmuziek dient te zijn. Het is niet toegestaan om 

buiten een geluidsdrager resp. muziekinstrumenten te gebruiken. Dit mag alleen na 

uitdrukkelijke toestemming van BlueWoods en tot 22 u.  

Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. Dit betekent o.a. dat: 

o De gehele accommodatie veegschoon is en nergens afval meer ligt;  

o Het fornuis en de koelkast schoon en droog zijn;  

o Het serviesgoed, ketels en pannen schoon en droog op hun plaats staan; 

o Alle tafels, stoelen banken schoon zijn en terug op de plaats staan; 

o Het tuinmeubilair en speeltoestellen schoon zijn en terug op de plaats staan; 

o Het buitenterrein is schoon en ontdaan van afval zoals blikjes, papiertjes, 

sigarettenpeuken, bekertjes ect;  

o Al het afval is weggegooid.   

Wordt de accommodatie en/of het buitenterrein niet schoon achtergelaten dan kan dit tot 

gevolg hebben dat extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Wij verzorgen de 

eindschoonmaak.  
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Gebruik en oplevering van de trekkershutten 

Bij aankomst zijn indien u dit heeft afgesproken de bedden opgemaakt. We waarderen het 

als bij vertrek de kussensloop, het dekbedovertrek en onderlakens op het voeteneind liggen.  

Indien u geen beddengoed heeft besteld dan dient u zelf zorg te dragen voor een onderlaken 

of overtrek. Dit is verplicht, ook bij gebruik van een slaapzak.  

Bij vertrek dient u de hutten opgeruimd en veegschoon achter te laten.  Het terrein rondom 

de hutten dient schoon en ontdaan van afval zoals blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken, 

bekertjes te zijn. Het afval is weggegooid. Tafels, stoelen en tuinmeubilair zijn schoon en 

staan terug op de plaats.  Het buitenfornuis is schoon en droog.  

Wordt de accommodatie en/of het buitenterrein niet schoon achtergelaten dan kan dit tot 

gevolg hebben dat extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.  

Wij verzorgen de eindschoonmaak. 

Rust op BlueWoods  

Tussen 22 u en 7 u is het stil op BlueWoods. Tijdens het hoogseizoen kan het op vrijdag en 

zaterdag later stil zijn rondom de Eetkamer. Wij zorgen dan dat het om uiterlijk 23 u ook hier 

stil is. Voor de kampeerboerderij  geld dan vanzelfsprekend ook dat het om 23 u stil is. 

Na 22 u mogen er geen auto’s meer over het terrein rijden. Geluid van een radio of andere 

geluidsdrager mag niet storend hoorbaar zijn.  

Het is irritant als andere tijdens uw verblijf mogen meegenieten van muziek of 

schreeuwende mensen en andere harde geluiden. Wij verwachten dat iedereen hiermee ook 

overdag rekening houdt. 

Visite en bezoekers 

Alleen personen die bij ons zijn aangemeld mogen verblijven of overnachten op de 

accommodatie. Visite is niet toegestaan.  

Auto  

U kunt uw auto parkeren op een van onze parkeerplaatsen. Het opladen van uw elektrische 

auto is vooralsnog niet mogelijk en toegestaan. Wij werken aan oplaadpunten voor uw auto 

maar zover is het nog niet. 

Afval  

Het scheiden van afval, is verplicht op BlueWoods. Sorteer het afval naar plastic, papier, glas, 

GFT (groente- fruit- en tuinafval) en overig afval en deponeer deze in de daarvoor bestemde 

containers op ons afvalplein en niet in de afvalbakken bij het sanitair. U wordt gevraagd om 

klein chemisch afval zoals batterijen mee naar thuis te nemen en daarin te leveren.  Grofvuil, 

zoals kapotte stoelen en luchtbedden, mogen niet bij BlueWoods worden weggegooid. 
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Afvalwater 

Het is niet toegestaan om afvalwater (zoals afwaswater, afvalwater uit een vuilwatertank) op 

het terrein te lozen. Afvalwater mag alleen bij de afwasruimte worden geloosd in de 

daarvoor bestemde afvoerpunten. 

Wassen en drogen van kleding  

U kunt na overleg met BlueWoods, tegen betaling,  gebruik maken van de wasmachine en 

droger.     

Water 

Op het terrein zijn diverse watertappunten. Hier kunt u ons heerlijke drinkwater proeven en 

water tappen om uw eten te koken. We hebben liever niet dat u de afwas hier doet.   

Op het terrein staan ook enkele waterpompen. Met deze pompen kan grondwater worden 

opgepompt om u af te spoelen of een badje te vullen. Het grondwater komt van een diepte 

van 5 tot 10 meter. Let op dit is geen drinkwater! Het water wordt namelijk niet getest door 

ons.    

Toilet en douche 

In de kampeerboerderij dient u zelf te zorgen voor toiletpapier. Voor de andere 

toiletgebouwen zorgt BlueWoods hiervoor. Op BlueWoods maken we gebruik van biologisch 

afbreekbaar recyclet toiletpapier. Ligt er niets meer? Geef dit even door aan ons. Denk niet 

na het laatste vel, wie na mij komt die redt het wel… 

Gooi alleen toiletpapier in de wc, wij zijn aangesloten op het drukriool. Dit riool verstopt 

door plastic, tampons, maandverband, mondkapjes en andere materialen die niet in het 

toilet thuishoren. 

 

Wifi en internet  

Wij hebben gezorgd voor de allerbeste wifi op de hele camping, dus laat uw router maar 

thuis, die stoort alleen maar die van ons. Het downloaden van films en spelen hebben wij 

liever niet. We willen dat iedereen gebruik kan maken van onze wifi.   

Speeltoestellen 

BlueWoods richt zich niet op kinderen. Voor kinderen zijn er campings die veel leuker zijn.  

Er zijn enkele speeltoestellen (o.a. een kabelbaan) op de camping aanwezig. Deze zijn van de 

vorige eigenaar en hebben we laten staan want wie weet willen wij ook eens gek doen. Het 

gebruik van deze speeltoestellen is op eigen risico.  

Het opzetten van speeltoestellen en (kinder-)zwembaden voor eigen gebruik is niet 
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toegestaan. Wil je een speeltoestel of (kinder-)zwembad, voor alle bezoeker van BlueWoods, 

opzetten overleg dit dan eerst met ons. We bespreken dan of dit mogelijk is.  

Bewakingscamera’s  

BlueWoods heeft enkele bewakingscamera's geplaatst. Wij hopen hierdoor de veiligheid op 

te verbeteren. Aan de plaatsing van bewakingscamera's kunt u niet het recht ontlenen dat 

toezicht wordt gehouden op u, uw mede-recreanten en/of uw en hun eigendommen. 

Drones 

In verband met uw en onze veiligheid en privacy is het niet toegestaan met een onbemand 

luchtvaartuig (o.a. een drone) boven BlueWoods te vliegen of een opname te maken van 

(delen van) ons terrein. 

Schade en aansprakelijkheid 

Schade aan de accommodatie en de inventaris zullen op kosten van de contractant worden 

hersteld of zo nodig tegen nieuwprijs worden vervangen.  

De contractant is het aanspreekpunt voor BlueWoods en zullen wij indien noodzakelijk 

aansprakelijk stellen voor: de veiligheid, orde en netheid in en om het gebouw en de 

naleving van het huisreglement door de groepsleden; Wanneer de contractant óf één óf 

meerdere van de groepsleden onze regels niet naleeft zullen wij de contractant, het 

groepslid/de groepsleden een waarschuwing geven. Wanneer dit er niet toe leidt dat deze 

regels alsnog worden nageleefd, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Soms kan 

het nodig zijn om u of het groepslid c.q. de groepsleden met onmiddellijke ingang de 

toegang tot ons terrein en de accommodatie te ontzeggen.  Eventuele juridische kosten en 

andere schades ten gevolge van het niet naleven van deze huisregels zullen bij u in rekening 

worden gebracht.  

Heb je nog tips of complimentjes? Laat het ons weten… 

BlueWoods,  

 
Sylvia en Manfred  

 


