Voorschriften en aansprakelijkheid kamperen Meijepad
Algemene voorschriften
1. U volgt bevelen van de politie, brandweer en/of een medewerker van de gemeente,
bijvoorbeeld in verband met veiligheid, direct op.
2. U voorkomt onnodige overlast en geluidshinder voor omwonenden.
3. Wanneer het door u opgegeven telefoonnummer wijzigt, geeft u dit uiterlijk één
week vóór het feest door aan het team Leefomgeving van de gemeente. Dit kan via
info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.
4. Deze toestemming is altijd aanwezig op het terrein en wordt op verzoek
onmiddellijk ter inzage gegeven aan de medewerkers van de politie, brandweer of
gemeente.
5. Als u niet voldoet aan de voorschriften, kan het college de toestemming intrekken.
6. Als in de praktijk blijkt dat er meer voorschriften nodig zijn in verband met de
veiligheid dan kunnen deze worden opgelegd.
Specifieke voorschriften
7. Aankomst is op de aangegeven aankomst dag na 12.00 uur. Vertrek is op de
opgegeven vertrek dag voor 12.00 uur.
8. U meert geen boten af aan de Gemeentevaart.
9. U waarborgt de veiligheid van de deelnemers.
10. U houdt een register bij van alle aanwezige minderjarige en meerderjarige
personen die de nacht doorbrengen, zodat bij eventuele calamiteiten gecontroleerd
kan worden of alle aanwezigen in veiligheid zijn of zijn gebracht.
11. U stelt een calamiteitenplan op en maakt dit bekend aan alle aanwezigen, zodat
iedereen op de hoogte is van de verzamellocatie tijdens een calamiteit.
12. Er is altijd iemand van de organisatie in de avond- en nachturen wakker. Dit ter
bewaking van de veiligheid. Deze persoon is in het bezit van een werkende
mobiele telefoon met daarbij de alarmnummers van: de dienstdoende arts.
13. Tijdens het verblijf zijn tenminste twee personen aanwezig die in het bezit zijn van
een EHBO-diploma.
14. U doet het afval in goed afgesloten plastic zakken in het vuildepot op het eiland.
15. Er is per 25 kinderen een begeleider aanwezig. Deze is opgeleid om te kunnen
handelen bij calamiteiten. De voorkeur gaat uit naar begeleiders met een opleiding
Bedrijfshulpverlening.
16. Door het baggerdepot zijn er geen toiletten aanwezig. U graaft zelf latrines in het
terrein. U gebruikt geen chemische toiletten.
17. Bij de Reghthuyshaven aan het Reghthuysplein en bij de loswal (de Hoogt) op de
kruising Nieuwveenseweg/Noordenseweg, naast Tijsterman in Nieuwkoop, is een
watertappunt.
18. U tast het natuurgebied niet aan en verontreinigt het water niet door er bijvoorbeeld
papier, huishoudelijk afval, motorolie e.d.in te gooien of door erin te plassen.
19. U legt geen vuur aan in de openlucht.
20. U vaart niet tussen 21.00 uur en zonsopgang met motorvaartuigen.

21. Voor het varen met een motorvaartuig heeft u een vaarvergunning nodig. Waar u
deze kunt kopen staat op www.nieuwkoop.nl.
22. Als u tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst wilt
varen of wedstrijden en/of toertochten met boten zonder motor wilt houden heeft u
toestemming van de burgemeester nodig.
23. Georganiseerde groepsactiviteiten in het plassengebied na 21.00 uur zijn alleen
toegestaan met toestemming van de burgemeester en de politie.
24. U gebruikt geen (elektrische) geluidsapparatuur.
25. U laat het kampeerterrein na uw verblijf netjes en schoon achter. Als dit niet het
geval is doen wij dit op uw kosten doen en u krijgt u hiervoor een rekening.
Aansprakelijkheid
26. U kunt de gemeente niet aansprakelijk stellen, wanneer door onverwachte
omstandigheden u geen gebruik kunt maken van de toestemming.
27. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht of
veroorzaakt door anderen, welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken
van deze toestemming.
28. U bent verplicht de schade, die door het gebruik van deze toestemming aan
eigendommen van anderen wordt toegebracht, te vergoeden.

