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Geachte seizoensplaatshouder(s), 

 

Hieronder vindt u ons huisreglement welke van toepassing is op camping De Kiekduun. 

 

Afvalinzameling 

Uw afval kunt u zoals gewoonlijk gescheiden inleveren bij het toiletgebouw. Hier staan 
containers voor papier, groenafval en er is een glasbak. Klein chemisch afval (batterijen, 
inktcartridges, verfblikjes etc.) kunt u in de chemobak op de receptie deponeren. Overig klein 
afval mag in de containers voor restafval. 

Afgelopen jaar is er een afvalplaats achterop de camping gerealiseerd voor onder andere 
groenafval en grof huisvuil als stoelen tafels enz. Dit is gedaan zodat u niet met een kapotte 
tuinstoel naar het overslagstation in Ballum hoeft.   

Bouw- en sloopafval dient u zelf in te leveren bij het overslagstation aan de Verbindingsweg 31 
tussen Nes en Ballum. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 15.30 
uur en iedere zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Als u zelf niet in staat bent uw afval weg te 
brengen, neemt u dan contact met ons op.  

 

Aansprakelijkheid 

Camping De Kiekduun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade aan 
eigendommen van huurders of bezoekers. Dit geldt  tijdens het verblijf op het park en ook tijdens 
afwezigheid op het park. Gebruik van wegen en andere faciliteiten is voor eigen risico. 

 

(Geluids) overlast 

De recreanten dienen zich binnen het recreatiegebied van camping De Kiekduun 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.  

Tussen 22:00 uur en 8:00 uur geldt er nachtrust. Het hebben van luide geluiden of muziek is dan 
niet toegestaan. Overdag verwachten wij nog steeds dat eenieder rekening met elkaar houdt en 
de tv’s en andere installaties niet te hard zet. Op camping De Kiekduun is gemotoriseerd vervoer 
uitsluitend toegestaan tussen 08:00 uur en 22:00 uur.  

We zien dat eigenaren met een klacht over bijvoorbeeld de buren, zich steeds vaker bij de receptie 
melden en verwachten dat wij het kunnen oplossen. Wij vinden dat u de problemen met de buren 
het beste zelf kunt oplossen.  Wij zijn geen politie en wij hebben geen nachtbeveiliging 
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rondlopen. U bent zelf bij het probleem aanwezig geweest en u kunt zelf het gesprek met uw 
buren aangaan. Mochten de buren onredelijk handelen in uw ogen, dan zijn wij natuurlijk bereid 
te bemiddelen. Wij zetten u en uw buren dan om de tafel om zelf het gesprek aan te gaan. 
Onredelijk handelen of agressiviteit heeft ook gevolgen voor het verblijf op De Kiekduun.  

 

Honden en/of huisdieren op Kiekduun 

Omdat De Kiekduun een relatief kleine familiecamping is, hebben we een beleid met betrekking 
tot het meenemen van honden en andere huisdieren. Wij verhuren drie chalets waarin honden 
toegestaan zijn onder de naam Chalet Plus. Daarnaast hebben wij sinds 2023 het Oostveld 
beschikbaar gesteld voor kampeerders met hond. Eigenaren van seizoen- en jaarplaatsen mogen 
hun eigen hond meenemen naar De Kiekduun. Er geldt een maximum van één huisdier per kavel 
en huisdieren zijn ten allen tijde aangelijnd. Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat uw 
huurders, uw familie etc. geen huisdieren mogen meenemen naar De Kiekduun. De eigenaar 
dient erop toe te zien dat huisdieren niet op andere kavels komen. Uitwerpselen van huisdieren 
op de eigen kavel en op de gehele camping dienen door de eigenaar van het dier direct te worden 
opgeruimd! 

 

Jeugd- en jongerenbeleid 

Een aantal jaar geleden hebben wij het jeugd- en jongerenbeleid drastisch aangepast. De regels 
hieromtrent vindt u terug op www.kiekduun.nl. We merken dat het beleid bevalt en wijzigen dan 
ook niets aan dit beleid. We willen u er wel nogmaals op wijzen dat dit beleid ook voor u als 
seizoenplaatshouder geldt.  

 

Bijzettentenbeleid  

U mag op uw seizoenplaats één bijzettentje zetten. Graag willen wij u bij deze wel wijzen op de 
volgende voorwaarden met betrekking tot het plaatsen van een klein tentje:  

- Een bijzettentje definiëren wij als een klein slaaptentje voor maximaal twee personen. 
- Het bijzettentje past op uw eigen plek.  
- Er zullen niet meer dan zes personen op de seizoenplaats verblijven. 

Alle andere gasten dienen gewoon een plaats te reserveren op een van onze velden.  

 

Vacatures op Ameland 

Gedurende het zomerseizoen zijn we bij Sjoerd, Neighbours Grill & Bites en de Snackcounter op 
zoek naar gemotiveerde medewerkers die het net als ons leuk vinden om op Ameland te zijn. 

Mocht er in uw familie of kennissenkring iemand op zoek zijn naar een (vakantie)baan, wijs 
diegene dan eens op onze vacaturesite www.vacatureopameland.nl.  

Onze ervaring met bekenden van bekenden is erg goed en heeft in het verleden vaak tot leuke 
samenwerkingen geleid. 

http://www.kiekduun.nl/
http://www.vacatureopameland.nl/
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