Huisregels voor het kamperen op de natuurcamping
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 je eten
over hebt dan kun je dat aan ons geven. Wij kijken dan welke dieren wat mogen eten. Je
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. Wil je 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 je 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 heb je een noodgeval waarschuw ons dan. Je kunt tussen
23 u en 8 u aanbellen bij de voordeur van het woonhuis of ons bellen. Op het raam bij de
ingang van de Eetkamer vind je 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 jouw veiligheid en die van andere.
Eigen verantwoordelijkheid, schade en diefstal
Iedereen is te vertrouwen en dus vertrouwen wij elkaar. Mocht je 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 je weg bent, ook al is het maar voor even.
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Je kunt spullen van ons lenen, deze behandel je uiteraard net alsof het jouw eigen spullen
zijn en je brengt ze op tijd weer terug in originele staat. Maak je iets kapot meldt het aan
ons. We kunnen het dan samen oplossen.
Indien er een verontreiniging (klein of groot) van het terrein plaats vindt ben je verplicht om
dit te melden. Onze dieren lopen dan mogelijk risico. We bekijken ook dan hoe we dit
samen kunnen oplossen.
Iedereen die op de camping aanwezig is, verblijft er op eigen risico. BlueWoods kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade door diefstal, schade door stroomuitval, schade
als gevolg van natuurverschijnselen, schade aan goederen of persoonlijk letsel of wat dan
ook, op welke wijze ook ontstaan, respectievelijk ondervonden, tenzij er sprake is van grove
schuld of nalatigheid.
Openingstijden
De openingstijden van de receptie hangen bij de ingang van de Eetkamer (tevens receptie).
Hier kun je ook lezen hoe wij te bereiken zijn bij afwezigheid.
Het toegangshek van BlueWoods sluit (automatisch) om 22 u en gaat om 8 u weer
(automatisch) open. Je mag het terrein na 22 u niet meer oprijden. In noodgevallen kun je
het kampeerterrein verlaten, de witte slagboom aan de andere kant van het terrein gaat
automatisch omhoog.
Jaar openstelling
Het kampeerseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober. Buiten deze periode is het niet meer
mogelijk om te kamperen op het terrein. Voor de trekkershutten is buiten deze periode de
openstelling afhankelijk van het weer. De kampeerboerderij en de andere slaapverblijven
zijn het hele jaar open.
Aankomst en vertrek
Bij aankomst meld je je bij de receptie. Mocht bij aankomst de receptie gesloten zijn, dan
kun je jouw kampeermiddel alvast opzetten. Je kunt je dan tussen 19 u en 20 u melden. Heb
je geen plaats gereserveerd bel ons dan. Zo voorkom je dat je op een verkeerde plaats staat
en moet verhuizen.
Voor kampeerders is vanaf 13 u jouw plek beschikbaar. We vragen daarom aan jou om op de
dag van vertrek de plaats voor 12 u schoon achter te laten. Vergeet ook niet om alle
haringen en andere kampeermaterialen op te ruimen. Dit is gevaarlijk voor de nieuwe
kampeerders, onze schapen en andere dieren.
Afwijkende aankomst- en vertrektijden zijn soms mogelijk. Bespreek dit altijd vooraf. Aan
een later vertrek zijn kosten verbonden.
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Aanwijzen van kampeerplaatsen en mobiliteit
Wij weten waar de schapen morgen gaan grazen en andere gasten gaan kamperen daarom
kiezen we graag vooraf een plaats voor jouw verblijf. De plekken zijn makkelijk te vinden. Ze
zijn genummerd. Loop bij aankomst eerst even op de camping rond. Mocht de plaats niet
bevallen bespreek dit dan met ons. We bespreken dan hoe we je kunnen helpen.
In verband met de beschadiging van onze gras- en bloemenvelden en de aanwezigheid van
schapen op het kampeerterrein, kunnen campinggasten verzocht worden om tijdens hun
verblijf te verplaatsen.
Gebruik en indeling van de kampeerplaats
Op een kampeerplaats mag je met maximaal 6 personen verblijven. We gaan uit van een
kampeeroppervlakte tussen 100 m2 – 130m2. Hierop mag je één caravan/kamper/tent met
één luifel zetten. Een bijtentje is toegestaan maar wordt extra in rekening gebracht.
Onze gras- en bloemenvelden zijn voor ons en onze dieren heilig. Een plastic grondzeil is
daarom verboden. Alleen het gebruik van een gras doorlatende/geperforeerde rubbermat is
toegestaan. Wanneer je een nachtje (of langer) naar huis gaat, vragen we aan jou om de gras
doorlatende mat onder de luifel op te rollen. Dit zodat onze dieren en andere gasten na jullie
ook nog kunnen genieten van een mooie grasmat.
Heb jij een partytent? Zo’n grote witte? Laat die dan maar zitten. Je bent welkom met een
tarp of ander leuk dekzeil! Wij staan geen windschermen, schuttingen of andere
afscheidingen toe. Het graven van gaten e.d. op de kampeerplaats is niet toegestaan.
Het onderverhuren van jouw tent, kamper of caravan is niet mogelijk.
Kampeermiddelen en apparatuur
Jouw caravan, kamper, tent, kampeerapparatuur en gasflessen zijn gecertificeerd en/of
goedgekeurd overeenkomstig de betreffende eisen. Ze zijn dus tiptop in orde. Beschadigde,
kapotte kampeermiddelen zijn niet toegestaan.
Aggregaten voor het opwekken van stroom laat je lekker thuis en een elektrische kachel en
deken heb je echt niet nodig. Iedere kampeerplaats heeft standaard 6 ampère (1380 watt).
Vanwege onze bio-based filosofie. Wij willen onze gasten stimuleren om zuinig om te gaan
met energie. Wek je je eigen energie op met behulp van zonnecellen dan ontvang je van ons
een korting op de energieheffing.
Wij staan alleen het gebruik van Nederlandse gasflessen toe die met propaan zijn gevuld.
Het vullen van gasflessen is ten strengste verboden. Per kampeerplaats is slechts een gasfles
toegestaan van maximaal 18kg. Het gebruik van lpg-gasflessen is niet toegestaan.
Wij vinden het leuk als jouw caravan of camper een bijzonder en uniek uiterlijk heeft.
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Maximum verblijfsduur camping
De maximale verblijfsduur op de camping is 28 dagen. Hierna worden gasten verzocht om te
vertrekken.
Rust op BlueWoods
Tussen 22 u en 7 u is het stil op het kampeerterrein van BlueWoods. Tijdens drukke periode
kan het op vrijdag en zaterdag later stil zijn rondom de Eetkamer. Wij zorgen dan dat het om
uiterlijk 24 u ook hier stil is. Na 22 u mogen er geen auto’s meer over het kampeerterrein
rijden. Geluid van een radio of andere geluidsdrager mag na 22 u niet meer hoorbaar zijn.
Het is irritant als je tijdens jouw verblijf mag meegenieten van muziek of andere harde
geluiden. Wij verwachten dat iedereen hiermee ook overdag rekening houdt.
Visite en bezoekers
Visite is prima. Vergeet ze niet te vertellen dat wij heerlijk bier op de tap hebben en eigen
gemaakte appeltaart. We nemen aan dat jouw visite met maximaal 4 personen komt en hun
hond thuislaat! Komen er meer dan 4 personen, geef dit even aan dan kunnen we hier
afspraken over maken.
Alleen personen die bij ons zijn aangemeld mogen overnachten. Bezoek is welkom vanaf
9.00 uur tot 22.00 uur. Om 22.00 moeten zij BlueWoods verlaten. Aan een bezoek (dag- als
nachtgasten) zijn kosten verbonden
Auto
Het liefst zijn wij een autovrije camping. Je kunt jouw auto gratis parkeren op een van onze
parkeerplaatsen. Wil je jouw auto bij jouw kampeermiddel parkeren, dan kan dat na overleg.
Je betaalt hiervoor een vergoeding. Je mag je auto dan alleen direct naast je kampeermiddel
parkeren. We vragen u, in verband met de veiligheid, rekening te houden met de
maximumsnelheid van 5 km/u.
Bezoekers mogen hun auto alleen op de parkeerplaatsen parkeren.
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.
Kampvuur, vuurtje stoken en BBQ
Een vuurtje stoken bij jouw eigen plekje is helaas niet toegestaan door de brandweer. Een
BBQ kan in droge periodes erg gevaarlijk zijn. We zitten in een bijzonder natuurgebied en
dicht bij de bossen. Dat is de reden dat het niet mag. Dit vinden wij zelf ook jammer. Maar
des te gezelliger wordt het bij de speciale kampvuur- en BBQ-plaats bij de Eetkamer. Hier
zijn ook BBQ’s aanwezig om jouw eigen vlees op te grillen. Bij mooi weer zijn er meestal
iedere vrijdag- en zaterdagavond muzikanten aan het zingen rondom het kampvuur.
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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
worden gedoofd en met het vuil te worden weggegooid. Wij willen voorkomen dat dieren
peuken opeten.
Honden
We gunnen jullie een heerlijke wandelingen met jouw hond in het Brabantse land. Wat wij
niet willen is dat andere last hebben van jouw hond of dat jouw hond onze dieren tot last is.
Jij kent jouw hond het beste. Is het een brave viervoeter? Dan knijpen wij in het laagseizoen
een oogje dicht. In het hoogseizoen of als je met meer dan 1 hond wilt komen graag eerst
overleg met ons. We laten maar een paar viervoeters toe.
Honden die op de (indicatieve) lijst van hoog risico honden van Rijksoverheid staan, worden
echt niet toegelaten. Dit geldt ook voor look-a-likes en alle kruisingen met of tussen deze
honden.
We gaan ervan uit dat de hond op het terrein aangelijnd is en buiten het terrein uitgelaten
wordt. Zijn behoefte dient altijd opgeruimd te worden.
Afval
Het scheiden van jouw afval, is verplicht op BlueWoods. Sorteer jouw 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. Je
wordt gevraagd om klein chemisch afval zoals batterijen mee naar thuis te nemen en daarin
te leveren. Grofvuil, zoals kapotte stoelen en luchtbedden, mogen evenmin bij BlueWoods
worden weggegooid.
Afvalwater
BlueWoods heeft nog geen servicepunt voor campers. Afvalwater kun je bij ons niet lozen.
Plan je campervakantie daarom ook naar campings die wel een dergelijk servicepunten
hebben.
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.
Toilet en douche
Op BlueWoods maken we gebruik van biologisch afbreekbaar recyclet toiletpapier. Het
toiletpapier kun je zelf pakken in het sanitair gebouw. Ligt er niets meer? Geef dit even door
aan ons. Denk niet na het laatste vel, wie na mij komt die redt het wel…
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Jij vindt het ook heerlijk als het sanitair schoon is. Mocht je iets smerigs aantreffen, laat het
ons weten of maak het zelf even schoon. We gaan ervan uit dat iedereen een korte
hygiënecheck doet, nadat je de toilet of douche hebt gebruikt. Maak de douche even droog
met de trekker die er staat.
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.
Chemisch toilet
Het chemisch toilet is bestemd voor het legen van toiletemmers en chemische toiletten. Dus
geen frietvet of oliën. Onze tip gebruik i.p.v. een chemisch reinigingsvloeistof 100 ml azijn
met afwasmiddel als reinigingsmiddel. Dit werkt uitstekend en is veel beter voor het milieu.
Wassen en drogen van kleding
Bij de toiletruimte staat een wasmachine en een wasdroger. Je kunt na overleg met
BlueWoods tegen betaling gebruik maken van deze wasmachine en droger.
Water
Op het terrein zijn diverse watertappunten. Hier kun je ons heerlijke drinkwater proeven en
water tappen om je eten te koken. We hebben liever niet dat je de afwas hier doet.
Op het terrein staan ook enkele waterpompen. Met deze pompen kan grondwater worden
opgepompt om je 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.
Wifi en internet
Wij hebben gezorgd voor de allerbeste wifi op de hele camping. Dit een extra service! Laat
jouw eigen router of internetontvanger maar thuis, die stoort alleen maar die van ons. Het
downloaden van films, spelen en zakelijk gebruik hebben wij liever niet. We willen dat
iedereen gebruik kan maken van onze wifi. De Wifi-toegangscode kun je aan ons vragen.
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.
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.
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
Wat mag er nog meer op BlueWoods?
Je mag je en soms moet je je legitimeren, vergeet daarom niet jouw legitimatiebewijs mee te
brengen! Zorg dat jouw WA-schadeverzekering op orde is.
De picknicktafels, loungeruimtes en andere toestellen die op het terrein aanwezig zijn, zijn
voor ons allemaal
Wat als we het niet met elkaar eens zijn…
Wij doen er alles aan om jouw verblijf onvergetelijk te maken. Dit hoeft niet te betekenen
dat jij het eens bent met onze huisregels. Als je het niet eens bent, willen we graag, na
betaling van de rekening, op een vriendelijke wijze uit elkaar gaan. Er zijn zeker andere
campings die wel aansluiten bij jouw wensen, normen en waarden.
Heb je nog tips of complimentjes? Laat het ons weten…
BlueWoods,

Sylvia en Manfred
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