Campingregelement NKC Camping 2022 - P2 Jaarbeurs
In geval van nood: bel 112
De Controlroom van Jaarbeurs is 24 uur per dag bereikbaar via: 030 – 295 5333.
Vanaf dinsdag 4 oktober is er dagelijks tussen 22.00u en 08.00 uur een beveiliger
aanwezig.
Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het campingterrein gaat de bezoeker
akkoord met onderstaand campingreglement. Jaarbeurs behoudt zich het recht om dit reglement te
herzien. Op dit reglement is het accomodatiereglement van Jaarbeurs van toepassing.
In geval van twijfel of discussie beslist de organisatie.
Overtreding van het campingreglement kan leiden tot de ontzegging van toegang tot het campingterrein
zonder restitutie.
1.1 Eigen risico/ aansprakelijkheid
Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op
het Jaarbeurs Complex (bijv. autokraak, gebroken ruiten etc.). Kamperen op de NKC Camping is voor
eigen risico.
1.2 Toegangsbewijs en toegang
Toegang tot het campingterrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en
een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).
1.3 Minimumleeftijd
Voor het zelfstandig verblijven (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) op het
campingterrein hanteert de organisatie een adviesleeftijd van minimaal 18 jaar. De organisatie
adviseert jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige.
1.4 Cameratoezicht
Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel vindt er op en rondom het campingterrein
cameratoezicht plaats. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen in de Wet
bescherming persoonsgegevens.
2.1 Openingstijden camping
De NKC camping is open van dinsdagavond 4 oktober 17.00 uur tot zondag 9 oktober 17.00 uur.
3.1 Gedragsregels en geluidsniveau
Elke kampeerder en bezoeker wordt geacht geen overlast te veroorzaken. Deuren en kofferbakken
dienen zo zacht mogelijk gesloten te worden. Het gebruik van radio’s en versterkt geluid is niet
toegestaan, tenzij in alle redelijkheid rekening wordt gehouden met medebezoekers en omgeving. De
gehele dag dient het rustig te zijn op het terrein en van 23:00 tot 08:00 uur geldt absolute stilte.
Gedurende deze periode is elk lawaai niet toegestaan, ook niet bij het toiletgebouw.
3.2 Verdovende middelen
Het is binnen het Jaarbeurs Complex niet toegestaan zich in kennelijke staat van dronkenschap te
bevinden, dan wel onder invloed te zijn van enig verdovend middel en overlast en/of gevaarlijke
situaties te veroorzaken. Het gebruik van verdovende middelen op het campingterrein is niet
toegestaan.
4.1 Handel
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren
en/of monsters uit te delen op het campingterrein.

4.2 Verboden voorwerpen
Aggregaten, gasinstallaties, grote gasflessen (zie ook 5.1), generatoren, muziekinstallaties, fakkels,
barbecues, lampolie, hout, giftige, brandbare of explosieve materialen, drugs en overige gevaarlijke
voorwerpen (naar oordeel van de organisatie) zijn niet toegestaan. Er is geen inbewaringname.
5.1 Gebruik van gas
Gasflessen tot 250 gram zijn toegestaan, waarbij dringend wordt geadviseerd een gasfles met
schroefdraad- of ventiel verbinding te gebruiken. Gasinstallaties met losse uitneembare gasflessen in
campers, caravans en/of vouwwagen zijn vanwege brandweervoorschriften niet toegestaan. Alleen
gasinstallaties met vaste niet-verwijderbare ingebouwde gastanks zijn toegestaan. Voor campers en
APK plichtige caravans met vaste gasinstallaties dient een geldig APK-keuringsrapport te worden
getoond. Voor caravans zonder APK-keuring die wel een vaste gasinstallatie hebben, dient een recente
(max. 2 jaar oud) gaskeuring G607 te worden getoond.
5.2 Roken en open vuur
Het gebruik van (wegwerp) BBQ’s of andere vormen van open vuur is ten strengste verboden. Binnen
het Jaarbeurs Complex geldt een algemeen rookverbod. Uitgezonderd hiervan zijn door Jaarbeurs
goedgekeurde en als zodanig aangeduide plekken.
5.3 Vrijhouden van brandgangen en blusmiddelen
Bezoekers die op het achterste gedeelte van de camping staan worden hieronder gewezen op de
aanwezige nooduitgangen, i.v.m. omheining van hekken. Op de locatie waar ‘NOODUITGANG’ in
blauwe letters is aangegeven staan de hekken open en is een doorgang van ca. 2 meter.

Nooduitgangen, brandgangen en blusmiddelen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden.
6.1 Toelichting kampeermiddelen
De NKC camping is exclusief bedoeld voor campers en caravans die voldoen aan de eisen genoemd in
de Wegenverkeerswet en de Regeling Voertuigen. (Tijdelijk) omgebouwde voertuigen zoals busjes,
stationcars met matras e.d. zijn niet toegestaan. Auto’s met een daktent worden toegelaten indien de
daktent daadwerkelijk op de auto is gemonteerd en niet los van de auto wordt opgebouwd. Het is niet
toegestaan om tenten bij te plaatsen.
6.2 Milieuzone
De NKC Camping op P2 valt buiten de uitstootregeling voor campers en auto's (milieuzone).
7.1 Facilitaire voorzieningen
Jaarbeurs besteedt er veel zorg aan om het toiletgebouw in optimale en schone staat te houden. Helpt
u ons daarbij: zorgt u dat het schoon en netjes blijft. Naast het toiletgebouw is een stortplaats
aanwezig voor het legen van de afvaltank van het cassettetoilet.
7.2 Stroom
Als u stroom heeft aangevraagd dan is uw plek voorzien van één stroompunt welke bedoeld is om
campers of caravans op aan te sluiten. Het aansluiten van overige apparatuur welke veel stroom
verbruiken (grote muziekinstallaties, bouwlampen, kookplaatjes, koffiezetapparaten etc.) is niet
toegestaan.
7.3 Afval
Laat u plek schoon achter en plaats al het vuil in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

