
 

Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 
 

 

Sportpark Hagerhof 

Albatrosstraat 9 

5912 VW Venlo 
 

 

Kampeerreglement 

 
Iedere kampeerder wordt geacht kennis te hebben van en akkoord te gaan met het kampeerreglement. De 

organisatie is bevoegd zonder opgaaf van reden een persoon de toegang tot het kampeerterrein te weigeren, dan 

wel aan een toelating of verblijf voorwaarden te stellen. Bij overtreding van de regels en/of niet opvolgen van 

aanwijzingen van de organisatie zullen passende maatregelen worden getroffen. 

 
1. Kamperen 

• Kamperen kan alleen met een tent en is gratis (met uitzondering van borg). Let op: Er is een beperkte 

stroomvoorziening op het kampeerterrein. Je bent van harte welkom op zaterdag 9 juli vanaf 12.00 uur en 

dient uiterlijk zondag 10 juli 2022 om 20.00 uur het kampeerterrein te hebben verlaten. 

 

• Bij aankomst krijg je door de toernooiorganisatie een plaats toegewezen. 

 

• Teams worden tot het kampeerterrein toegelaten indien zij onder begeleiding staan van tenminste één 

volwassen persoon. 

 

• Per team betaal je € 50,00 borg. 

 

• Het lenen van bank(en) en/of tafel(s) is niet mogelijk. 

 

• Het is niet toegestaan om een kampvuur te maken of vuren in tonnen en/of vaten te ontsteken. 

 

• Gedurende het gehele verblijf zijn er voldoende kleedkamers, douches en toiletten beschikbaar. 

 

• Bij vertrek dien je jouw plaats opgeruimd (geen papier, rommel, etensresten etc.) en in dezelfde staat als bij 

aankomst achter te laten. Dit bepaalt of je de € 50,00 borg terugkrijgt. 

 

• De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, ongevallen of diefstal.  



 

2. Ontbijt 

• Tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 zijn er ontbijtpakketten voorradig. De kosten van een 

ontbijtpakket (broodje kaas, broodje ham/salami, melk of koffie of thee en een stuk fruit) bedraagt € 5,50. Wij 

verzoeken je om bij de aanmelding van je overnachting het aantal ontbijtpakketten door te geven. 

 

3. Meegebrachte etenswaren 

• Wij hebben geen faciliteiten om eventuele meegebrachte drank en/of etenswaren (gekoeld) te bewaren. 

 

• Het is niet toegestaan om tijdens het feest meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen. 

 

• Het is niet toegestaan om op het kampeerterrein gebruik te maken van een barbecue. 

 

4. Muziek/Stereo 

• Wij verzoeken je dringend het volume van je stereo te beperken. De muziek die jij leuk vindt, is mogelijk voor 

anderen minder leuk. 

 

• Wij vragen je om vanaf zaterdag 9 juli vanaf 21.00 uur rekening te houden met elkaar en de omgeving. Dat 

wil zeggen; matig na dit tijdstip het geluidsniveau. 

 

• Om 2.00 uur gaat de nachtrust in welke duurt tot ’s morgens 7.00 uur. Gedurende die tijd vragen wij om stilte 

en vertrouwen wij op je medewerking. 

 

5. Alcohol en drugs 

• Het nuttigen van dranken (alleen laag alcoholisch) is toegestaan volgende de regels van de Nederlandse 

wet (Nix18). 

 

• Het gebruiken, aanbieden en/of verhandelen van drugs is verboden en zal terstond bij de politie gemeld 

worden. Wanneer je ziet dat dit ergens op het terrein gebeurt, verzoeken wij je dit aan de toernooiorganisatie 

te melden. 

 

Wij wensen je veel succes en plezier toe tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022! 


