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Toegang tot het park  
Het open karakter van de camping staat vrije toegang toe voor voetgangers en (brom)fietsers. Overig 
gemotoriseerd vervoer is uitsluitend toegestaan voor bestemmingsverkeer. Het park is ingericht voor 
autoluw, dat betekent dat laden en lossen is toegestaan. Wij vragen u voorzichtig en zorgvuldig om te 
gaan met het terrein en de beperkingen die dat met zich meebrengt. Voertuigen boven 3.500kg. mogen 
zich alleen met toestemming van de beheerder op het park bevinden. De parkbeheerder beslist bij 
dergelijke transporten via welke ingang toegang verleend wordt tot het park. Als ten gevolge van dit 
individueel vervoer of transport schade ontstaat aan wegen of andermans eigendom is de recreant, voor 
wie transport bestemd was, aansprakelijk.  
  
Verkeersregels op het park  
De regels van de Nederlandse Wegenverkeerswet zijn van toepassing. Op het hele park geldt een 
maximumsnelheid van 15 kilometer per uur. Bij overtreding van de maximumsnelheid zal opgetreden 
worden, zo kan bijvoorbeeld de toegang tot het park worden ontzegd.  
  
Parkeren  
Aan de Noord- en Westzijde van de camping zijn parkeerfaciliteiten. Parkeren op Camping Roosdunen 
bij het kampeermiddel is uitsluitend toegestaan voor korte tijd ten behoeve van laden en lossen van een 
voertuig (circa 30 min). Parkeren in de bermen op bungalowterrein Roosdunen is toegestaan mits 
daarvoor voldoende ruimte is en het geparkeerde voertuig geen belemmering vormt voor het overige 
verkeer geldt (ook voor eventuele brandweerwagens of ambulances). Het plaatsen van een 
aanhangwagen bij het kampeermiddel is ook niet toegestaan. 
  
Post  
Bij de receptie van Camping Roosdunen zijn postvakken aanwezig, sortering vindt plaats op alfabet.  
Het aannemen van pakketten vindt plaats onder voorbehoud van soort, aantal en gewicht. Stichting 
Recreatiecentra Ameland geeft geen garanties en heeft geen controlesysteem op uitgifte.  
  
Persoonsgegevens delen met anderen  
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van een 
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
  
Huisvuil en ander afval  
Op het Bungalowterrein Roosdunen is samen met de Gemeente Ameland gekozen voor een centraal 
afvalinzamelingsysteem. Bij inzamelpunten kunt u huisvuil, glas en papier gescheiden storten. Op 
Camping Roosdunen is het afvalinzamelingpunt bij de hoofdingang. Overig afval zoals grof huisvuil en 
snoeiafval kunt u brengen bij het gemeentelijke afvalstation.  
  
Kavel’s en opstallen  
Opstallen en de kavels zelf dienen goed te worden onderhouden. Bouwafval dient zo snel mogelijk te 
worden opgeruimd. Indien een eigenaar na schriftelijke waarschuwingen nalatig blijft zal het bestuur 
opdracht geven aan derden om over te gaan tot handhaving van deze bepaling. De kosten daarvan 
zullen in rekening worden gebracht bij de betreffende eigenaar. Bij bouw- of verbouwplannen dient er 
contact opgenomen te worden met de beheerder van Stichting Recratiecentra Ameland.  
  
Aansprakelijkheid  
Noch Stichting Recreatiecentra Ameland, noch het bestuur kan ook maar enige aansprakelijkheid 
aanvaarden voor vermissing van of schade aan eigendommen van huurders of bezoekers tijdens of 
buiten hun verblijf op het park. Gebruik van de wegen en andere faciliteiten geschieden volledig voor 
eigen risico.   
  
Openingstijden  
Gedurende het jaar zullen openingstijden (afhankelijk van bezetting) veranderen of zelfs faciliteiten 
gesloten worden. Informeer bij de Receptie van Camping Roosdunen naar de meest actuele 
openingstijden.  
 
    



Overlast/ gevaar derden  
De recreanten dienen zich binnen het Recreatiegebied Roosdunen zodanig te gedragen en hun kavel 
op zodanige wijze te gebruiken dat voor anderen geen overlast wordt veroorzaakt.  
Hinderlijk geluid: Het is niet toegestaan om hard of hinderlijk lawaai te maken. Met name ’s morgens 
voor 08.00 uur en ’s avonds na 22.00 uur. Geen luide muziek of hard lawaai van een TV, of 
geluidsinstallatie. Ook niet van een geluidsinstallatie in een auto. Op Camping Roosdunen is 
gemotoriseerd vervoer uitsluitend toegestaan tussen 06:00 uur en 23:00 uur.  
Huisdieren: Tegen het houden van huisdieren bestaat geen bezwaar. Echter het houden van meerdere 
huisdieren op 1 kavel, bijvoorbeeld meer dan 2 of 3 honden of katten, is alleen toegestaan zo lang dit 
geen overlast voor anderen veroorzaakt. Het houden van een kennel of pension is niet toegestaan. 
Huisdieren dienen buiten de eigen kavel altijd te worden aangelijnd (ook katten). De eigenaar dient erop 
toe te zien dat huisdieren niet op andere kavels komen. Uitwerpselen van huisdieren op de eigen kavel 
en buiten de eigen kavel dienen door de eigenaar van het dier direct te worden opgeruimd.  
Gasflessen, olievaten, overig brandbaar materiaal: Het is niet toegestaan om voor 
verwarmingsdoeleinden gebruik te maken van LPG of stookolie, olievaten op te slaan of andere dan 
campinggas en kleine butaan gasflessen te gebruiken of op te slaan. Het gebruik en opslag van overige 
brandbare en gevaarlijke stoffen behoudens schildersmaterialen is niet toegestaan. Olielekkages van 
bijvoorbeeld motorvoertuigen dienen te worden voorkomen, te worden verholpen, dan wel onmiddellijk 
te worden opgeruimd.  
Uitoefenen van beroepsactiviteiten: Het is op het park niet toegestaan beroepsactiviteiten uit te oefenen 
die hinder of overlast veroorzaken voor anderen. Ook niet toegestaan is het verkopen van artikelen en 
het met een commercieel oogmerk organiseren van bijeenkomsten of verspreiden van 
reclamemateriaal. De (toilet)gebouwen zijn allemaal ingericht naar hun eigen functies, ander gebruik 
dan waarvoor deze zijn bedoeld, is niet toegestaan.   
  
Verhuur  
Een verhuurder is in alle gevallen aansprakelijk voor overtredingen door de huurder van bepalingen in 
het Parkreglement. De beheerder kan optreden tegen de verhuurder als het niet toereikend is een 
huurder aan te spreken op zijn/haar overtredingen. Recreanten die hun opstal(len) aan derden verhuren 
dienen er zorg voor te dragen en zijn daarvoor aansprakelijk dat hun huurders op de hoogte zijn van 
alle relevante bepalingen. Voor Camping Roosdunen geldt dat recreanten die beschikbaarheid geven 
aan derden deze “verhuur” doorgeven aan de receptie van Camping Roosdunen. Dit door middel van 
het aanleveren van: de naam c.q. namen van de huurder(s) en adresgegevens en ook de termijn 
waarvoor het kampeermiddel aan die huurder is verhuurd. De verhuurder dient erop toe te zien dat er 
geen onderverhuur plaatsvindt en dat de huurders geen overlast veroorzaken voor overige recreanten.  
  
  
  



Extra bepalingen t.b.v. standplaatsovereenkomsten  
* Wij staan maximaal 2 standplaatsovereenkomsten per postadres dan wel op naam toe.  
* Huurovereenkomsten zijn niet zelfstandig overdraagbaar. 
* Het is de recreant niet toegestaan de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of 
in te brengen in een maatschap, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of 
rechtspersoon. 
* Huurovereenkomsten worden uitsluitend aangegaan met één natuurlijke personen. 
* In het 1e lopende jaar van de overeenkomst geldt een eenmalige vergoeding voor aansluiten op en 
gebruiken van onze nutsvoorzieningen. 
* Indien u uw kampeermiddel beschikbaar wilt stellen aan derden is dit mogelijk na toestemming en na 
betaling van de bijbehorende vergoeding. Deze toestemming is herroepbaar indien verhuurder niet aan 
kwaliteitseisen voldoet, als er overlast veroorzaakt of misbruik van wordt gemaakt.    
* Nachttarief voor honden is voor de hoofdhuurder in een jaarbijdrage te voldoen. Overige gebruikers 
moeten het geldende nachttarief betalen.  
* Een slaaptentje plaatsen bij het kampeermiddel is toegestaan, hiervoor is een nachttarief per tent 
verschuldigd.  
* Van elk kampeermiddel zijn twee sleutels bij ons op de receptie aanwezig (deze zullen uitsluitend voor 
noodsituaties gebruikt worden, of anders als u daarvoor toestemming hebt gegeven)  
* Verkoopbemiddeling, plaatsing en groot onderhoud is uitsluitend buiten de schoolvakanties 
toegestaan.   
* Indien u tevens aardgaslevering via de camping heeft dan dient u zelf zorg te dragen voor een doorgifte 
van “eind” meterstand voor 1 november van het lopende jaar. 
 
 
  


