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Algemeen 

● Dit campingreglement is een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden. Beide reglementen 

zijn te allen tijden van kracht. Bij eventuele afwijkende bepalingen tussen beide reglementen 

is dit campingreglement leidend. 

● Aanwijzingen van aanwezig personeel dienen te worden opgevolgd. Niet naleven van dit 

reglement kan verwijdering van het (camping)terrein tot gevolg hebben.  

Kampeerplaatsen 

● De maximale afmeting van een camper-/ caravanplaats bedraagt maximaal 7 x 4 meter ofwel 

28m2. De maximale afmeting van een tentplaats bedraagt  3 x 3 meter ofwel 9m2. 

● Er mogen maximaal 4 personen tegelijk gebruik maken van een kampeerplaats. Ter 

verduidelijking: op een kampeerplaats mag maximaal 1 tent voor 4 personen of 1 

camper/caravan voor 4 personen worden geplaatst. 

● Houd bij het plaatsen van je kampeermiddel rekening met het vrijhouden van looppaden, 

nooduitgangen en doorgangen. Volg hierbij de aanwijzingen van onze stewards vanaf het 

moment van aankomst.  

Openingstijden camping 

● De camping is geopend vanaf vrijdag 16 juli om 14:00 uur  t/m maandag 19 juli om 12:00 uur. 

● Na 23:00 uur dient het stil te zijn op de camping, respecteer elkaars nachtrust. 

In- en uitcheck camping 

● Vrijdag   14:00 uur t/m 20:00 uur 

● Zaterdag  09:00 uur t/m 11:00 uur 

● Uitcheck maandag uiterlijk 12:00 uur 

Voertuigen 

● Uitsluitend voertuigen die door de RDW als camper, caravan of vouwwagen zijn bestempeld 

worden toegelaten tot de camping of parkeerplaats. Alle andere voertuigen worden niet 

toegelaten tot de camping of parkeerplaats. 

● Auto’s worden derhalve niet toegelaten op de camping, met uitzondering van trekkende 

voertuigen die de caravan positioneren bij aankomst en weer aankoppelen bij vertrek. Er zijn 

aparte parkeerplaatsen, vlakbij zowel de tent- als campercamping voorzien waar de 

trekkende voertuigen voor caravans en auto’s van reguliere campingbezoekers kunnen 

worden geparkeerd. 

● De parkeerplaats geldt alleen als stalling voor auto’s en dus niet als overnachtingsplaats. 

Hierop zal worden toegezien en gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten. 

● De organisatie zal de caravans en campers bij aankomst controleren op inhoud, waarbij de 

medewerking van de bezoeker/eigenaar wordt verwacht. 

● Parkeren is op eigen risico. 

De volgende spullen zijn niet welkom 

● Je mag een redelijk aantal blikken drank (maximaal 12 stuks per persoon) en etenswaren 

voor eigen gebruik meenemen. 
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● Geen sterke drank.  

● Glas is niet toegestaan.  

● Op de camping geldt een minimumleeftijd voor het kopen of nuttigen van alcohol van 18 

jaar. Het nuttigen, kopen of weder verstrekken van alcohol door/aan personen beneden de 

18 jaar is strafbaar. Hierop zal worden gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten. 

● Eigen eten en drinken meenemen naar het MXGP Oss terrein is niet toegestaan. 

● Barbecues en open vuur zijn niet toegestaan. 

● Koelkasten en diepvriezers zijn verboden. Gekoeld drank is verkrijgbaar bij de aanwezige 

verkooppunten. 

Geluid 

● Het gebruik van kleine geluidsinstallaties is toegestaan zolang deze geen overlast 

veroorzaken op het campingterrein. De organisatie zal hierop controleren en handhaven; na 

23:00 uur dient het stil te zijn op de camping. 

● Gettoblasters en grote muziekinstallaties zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen. 

Gasflessen, vuurwerk en open vuur 

● Grote losse gasflessen en gasinstallaties zijn niet toegestaan. Alleen kleine gasflessen van 450 

gram worden toegelaten op de camping. Indien er toch grote gasflessen aanwezig zijn, 

anders dan de 450-gram variant, dan worden deze in beslag genomen en niet geretourneerd. 

Voor campers en caravans zijn gasflessen met een maximale inhoud van 10 liter toegestaan 

in de disselbak of andere daarvoor bestemde ruimte, mits deze goed bevestigd zijn. 

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade hierin en 

kan geen compensatie aanbieden. 

● Vuurwerk, soft- en harddrugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag 

genomen en niet geretourneerd. De betreffende eigenaar/bezoeker kan afhankelijk van de 

kwestie per direct worden overgedragen aan de aanwezige politie. 

● Open vuur is ten strengste verboden. Hierop wordt zeer streng toegezien door de organisatie 

en (infrarood)camera’s. 

Afval 

● Houdt de camping schoon en deponeer afval in de hiervoor bestemde containers. Bij de 

ingang worden vuilniszakken uitgedeeld. 

● Na afloop van het evenement dient de kampeerplaats schoon te worden achtergelaten, het 

kampeermiddel mag niet achterblijven op het terrein. Eventuele extra verwijderings- en 

schoonmaakkosten worden verhaald op de bezoeker op wiens naam de kampeerplaats is 

gereserveerd. 

Voorzieningen 

● Er zijn stroomvoorzieningen aanwezig bij het horecaplein. Het is niet mogelijk om bij 

reguliere kampeerplaatsen stroom aan te vragen. COMFORT plaatsen zijn voorzien van een 

stroomaansluiting en een centraal waterpunt. Aggregaten, losse accu’s en andere 

vermogensbronnen worden niet toegelaten. 
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● Bij de standaard campingplaatsen is het mogelijk om douchebandje te kopen voor € 15,00 

per persoon voor het gehele weekend. Bij COMFORT plaatsen is dit inbegrepen. Douches zijn 

geopend van 07:00 uur – 11:30 uur en 16:00 uur – 22:00 uur. 

● Toiletten zijn 24 uur per dag toegankelijk. 

Kinderen 

● Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben alleen toegang tot de camping onder toezicht en 

begeleiding van een meerderjarige ouder/toezichthouder. De ouder/toezichthouder blijft 

zelf verantwoordelijk voor zijn/haar kinderen tijdens het verblijf op de camping. 

Overige bepalingen 

● Huisdieren zijn niet toegestaan op het campingterrein. 

● Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal of onzedelijk gedrag 

wordt je van het campingterrein verwijderd en overgedragen aan de politie. 

● Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen 

op het MXGP Oss terrein, de campings of de parkeerterreinen. 

● Het gebruik/besturen van drones op- en rondom de directe omgeving van het 

evenemententerrein is niet toegestaan. 

Aansprakelijkheid 

● De organisatie van de camping kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, 

verlies en/of beschadiging van/aan goederen. 


