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Geachte staanplaatshouder(s), 

 

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

 

Het verblijf in uw caravan 
De caravan mag het gehele jaar door worden gebruikt voor recreatief gebruik, echter NIET voor 
permanente bewoning! 

 

Sleutels 
Het is voor iedereen verplicht twee passende sleutels af te geven aan de receptie. Bij verlies van 
een sleutel wordt het maken van onnodige kosten om de caravan te openen voorkomen. 

 

Aanmelden gasten 
Wegens veiligheidsredenen dienen wij op de hoogte te zijn van het aantal personen op de 
camping. Het is daarom van belang, de eventuele huurder aan te melden via het formulier op de 
website. Deze kunt u vinden onder de knop ‘Jaargasten’. 

 

Afvalinzameling 

Het afval van u als jaargast moet gescheiden worden ingezameld. Hiervoor wordt u rechtstreeks 
aangeslagen. Het bedrijfsafval van de camping (de containers bij de receptie) worden per kilo 
belast. Voor de containers bij het toiletgebouw is afvalstoffenheffing betaald.  

Vooralsnog kunt u uw afval – zoals u gewend bent – gescheiden inleveren bij het toiletgebouw. 
Voor groenafval en grof huisvuil zoals stoelen tafels enzovoorts is er een afvalplaats achter op de 
camping. 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, neem dan contact met ons op.  
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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 
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! 

 

Parkeersituatie 

Achterop de camping zijn een tweetal parkeergelegenheden gerealiseerd, waarop onze gasten 
hun auto parkeren.  

Jaarplaatseigenaren en hun gasten dienen het voertuig op de eigen plaats bij het chalet te 
parkeren. Geef dit ook door aan uw gasten. 
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Gebruik toiletgebouw 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om gebruik te maken van uw eigen voorzieningen. Heeft u geen 
douche, dan maken wij een uitzondering.  

 

Bijzettentenbeleid  

Er mag op de eigen jaarplaats één bijzettentje worden geplaatst. Graag willen wij u bij deze 
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. 
- Zowel de auto als het bijzettentje passen op uw eigen plek.  
- Er zullen niet meer dan 8 personen op de jaarplaats verblijven. 

 
 

Ik wil mijn chalet zelfvoorzienend hebben, kan dat?  

We krijgen geregeld vragen over de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op een particulier 
chalet. Het elektriciteitsnetwerk van De Kiekduun is hier momenteel nog niet geschikt voor. 
Omdat wij groene stroom en duurzaamheid erg belangrijk vinden, staat deze aanpassing op de 
camping wel op onze planning. Afgelopen jaar zijn we dan ook begonnen met het treffen van 
voorbereidende werkzaamheden. Zo kunnen we uiteindelijk over een aantal jaren gasvrij zijn. 
Mocht u nu al verduurzamende maatregelen omtrent uw chalet willen treffen, dan is een 
zonneboiler een goede alternatieve mogelijkheid. Voor eventuele tips kunt u Installatiebedrijf R. 
Oud benaderen.  
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