Kampreglement 2016
Scoutcentrum Buitenzorg kent een aantal kampregels.
Deze zijn bedoeld om iedereen te laten genieten van een
aangenaam en veilig verblijf. Daarom zijn deze regels
dan ook bindend. Maak ze bekend bij alle deelnemers.
Aankomst en vertrek
Meldt u zich bij aankomst bij de beheerder/kampstaf. Wij
verwachten van u dat u bij aankomst even tijd uittrekt om
met ons de kamp- en huisregels door te nemen. In juli en
augustus gebeurt dit op zaterdagavond met
vertegenwoordigers van alle aanwezige groepen.
- Scoutcentrum Buitenzorg is verplicht een nachtregister bij te houden. Lever daarom bij aankomst een
namenlijst in van de deelnemers (voor- en achternaam
en adres) en laat uw legitimatiebewijs zien.
- U ontvangt van de beheerder/kampstaf een
calamiteitenkaart met daarop de procedure bij
calamiteiten, belangrijke telefoonnummers van
hulpdiensten en kampstaf. Meldt een calamiteit en
doktersbezoek ook altijd bij de beheerder/kampstaf.
- Uitgangspunt is dat groepen zelfstandig kamperen of
bivakkeren.
- U bent verplicht zelf voor goede EHBO te zorgen.
- Er moet altijd een volwassen begeleider aanwezig
zijn.
Bij aankomst in het Blauwe Vogelhuis, Kabouterhuis
en/of Uilennest loopt u samen met de
beheerder/kampstaf het gebouw door. U telt zelf de
inventaris na aan de hand van de inventarislijst.
Laat bij vertrek het kampterrein of het gebouw netter
achter dan dat u het heeft aangetroffen. Zorg dat de gebruikte materialen (vuurbak, pionierhout) en/of inventaris
weer teruggelegd worden op de oorspronkelijke plaats.
U dient de gebouwen schoon achter te laten (zie
hiervoor het schoonmaakreglement in de gebouwen).
Het laten schoonmaken kost € 180,- (Blauwe Vogelhuis),
€ 95,- (Kabouterhuis) en € 60,- (Uilennest) (bij bezemschoon achterlaten) en moet bij uw boeking besproken
worden. Voor niet-Scouts is de afname van de eindschoonmaak verplicht.
Aan het eind van uw verblijf controleren wij uw kampterrein/gebouw, de omgeving en de inventaris van het
Blauwe Vogelhuis, Kabouterhuis en/of Uilennest (voor
zover van toepassing). Spreek daarom op tijd af met de
kampstaf wanneer u vertrekt zodat zij u op weg kunnen
helpen met de schoonmaak van het gebouw/terrein. Bij
uw vertrek wordt de eindafrekening gemaakt.
De uiterste vertrektijd in de weekenden is zondag om
17.00 uur.
Blauwe Vogelhuis, Kabouterhuis en Uilennest
- In het Blauwe Vogelhuis mogen maximaal 65
personen slapen en in het Kabouterhuis 20 personen.
Het Uilennest is een daglocatie. Hierin mag niet
geslapen worden.

- Huurders dienen zelf te zorgen voor beddengoed
(alleen van toepassing voor Blauwe Vogelhuis en
Kabouterhuis; slaapzak, hoeslaken en eventueel een
kussen), theedoeken, vaatdoeken, handdoeken en
toiletpapier.
- In de gebouwen mag niet gerookt worden.
- Tafels en stoelen dienen in de gebouwen of op het
terras te blijven. ’s Nachts, bij vertrek van het terrein en
bij regen dient alle inventaris binnen te staan.
- Geen spijkers, nietjes, punaises, plakband en dergelijke
op/in de wanden en in de plafonds.
- Gebroken, beschadigd of vermist inventaris dient
vergoed te worden.
- Het Kabouterhuis en Blauwe Vogelhuis zijn voorzien van
een brandmeldinstallatie. Deze dient als ontruimingssignaal en waarschuwt ook de beheerder. Alle hieruit
voortvloeiende kosten als gevolg van een vals alarm
gedurende de huurperiode zijn voor rekening van de
huurder. De kosten per nodeloze melding zijn € 200.
Kamperen
- Kamperen op Buitenzorg kan uitsluitend in tenten.
Caravans, campers en vouwwagens krijgen geen
toegang tot het terrein.
- Kamperen kan uitsluitend op een door de beheerder/kampstaf aangewezen kampeerveld.
- Wij verwachten van kampeerders dat zij bij toerbeurt het
toiletgebouw schoonmaken.
- Het gebruik van biologisch afbreekbaar afwasmiddel
is verplicht voor kampeerders. Dit is verkrijgbaar in de
ScoutShop.
- Elektra kan buiten de gebouwen alleen bij uitzondering
en in overleg met de beheerder gebruikt worden.
Aggregaten (of andere apparaten met een
verbrandingsmotor) zijn niet toegestaan. Ook versterkte
muziek mag op Buitenzorg niet.
- Gasinstallaties ten behoeve van koken/verlichting en
dergelijke moeten goedgekeurd zijn.
- Gasslangen mogen niet ouder zijn dan drie jaar. Bij ondeugdelijke apparatuur kan door de brandweer of de
kampstaf een gebruiksverbod worden opgelegd.
Gehuurde materialen, Pionierhout en activiteitenaanbod van Scoutcentrum Buitenzorg.
- Scoutcentrum Buitenzorg heeft een activiteitenaanbod
(zie voor de verschillende activiteiten
www.buitenzorg.scouting.nl). Indien u hier gebruik van
wilt maken, dient u dit vooraf tijdig te reserveren.
- Pionierhout is in beperkte hoeveelheid beschikbaar.
Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u dit bij uw
reservering aan te geven.
- Tenten die van Scoutcentrum Buitenzorg gehuurd
worden, worden door de huurder onder begeleiding de
beheerder/ kampstaf opgezet en afgebroken.
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Toegang tot het terrein
- Scoutcentrum Buitenzorg is verboden voor gemotoriseerd verkeer en fietsen.
- Laden en lossen van bagage en ander materiaal
gebeurt vanaf de parkeerplaats met de op het terrein
beschikbare handkarren.
- Aanhangwagens kunnen naar het kampeerveld/het
gebouw geduwd worden en mogen daar blijven staan.
- Buitenzorg heeft beperkte parkeerfaciliteiten. Komt u
met meer dan vijf auto's naar Buitenzorg (ook voor
halen of brengen) of bussen, vrachtwagens of veel
fietsen, overleg dan vooraf met de beheerder.
- Van groepen met meer dan 75 personen vragen we
om zelf voor een aantal parkeerwachters te zorgen.
Kampvuren
- Indien u toestemming hebt van de beheerder/kampstaf is een kampvuur toegestaan op de
stookplaats op het eigen kampeerveld.
- Het gebruik van een stookbak is verplicht. Deze en
het stookhout wordt uitgegeven door de beheerder/kampstaf. Voor niet-Scouts zijn stookkosten verplicht.
- Sprokkelen is niet toegestaan.
- Barbecues kunnen alleen in overleg met beheerder/kampstaf plaatsvinden.
- Wees voorzichtig met vuur, het vuur mag nooit hoger
zijn dan heuphoogte, zorg altijd voor een emmer
water bij het vuur, laat een kampvuur niet onbeheerd
achter en doof het vuur als u het kampeerveld verlaat.
- Bij langdurige droogte kan een stookverbod worden
ingesteld.
- Stookresten van kampvuur mogen niet in het bos
worden weggegooid. Afgekoeld as kan in de vuilcontainer. Grote brokken zwart hout kunnen in het
zwarthouthok naast de vuilcontainer. Deze brokken
worden hergebruikt.
- Tafelvuren zijn niet toegestaan.
Natuur, hygiëne en afval
- Scoutcentrum Buitenzorg is een mooi natuurterrein,
dat wij graag mooi en veilig willen houden.
- Graaf niet, voorkom beschadigingen aan het gewas,
pluk geen bloemen en hak niet in bomen.
- Bij constructies aan bomen (kabelbaan, hangmatten,
pionierobjecten en volleybalnet) is het gebruik van jute
verplicht om de bast te beschermen. Jute is bij de
beheerder/kampstaf te verkrijgen.
- Op Scoutcentrum Buitenzorg proberen we vuil zoveel
mogelijk te scheiden. Er is een papiercontainer vooraan bij het Kabouterhuis voor papier en karton. Bij het
Uilennest staan een glasbak, kliko’s voor plastic en
blik en een vuilcontainer. Op een aantal plekken op
het terrein staan afvalbakken, laat geen afval op het
terrein achter.
- Batterijen kunnen op kantoor worden ingeleverd.
- Heet water alleen afgekoeld weggooien.

- We vragen u thema- en kampeermaterialen weer mee
naar huis te nemen.
- Schoonmaakmiddelen worden beschikbaar gesteld.
Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Dit geldt
ook voor uw gasten en tijdens ophalen en wegbrengen.
Rust
- Het voor andere gasten hoorbaar zijn van uw radio of
muziekinstrument is niet toegestaan.
- De nachtrust gaat in om 23 uur en eindigt om 7 uur de
volgende ochtend. Spreek dan zacht, maak geen
muziek, lawaai en gebruik geen onnodig fel licht.
Nachtspelen graag overleggen met de kampstaf.
Gasten
- Het staat u vrij gasten te ontvangen. Ook voor hen geldt
dit reglement. Gasten melden zich bij aankomst bij de
beheerder/kampstaf. Voor gasten gelden dezelfde
tarieven als voor de groep waar ze deel van uitmaken.
- Voor grote groepen gasten (hele speltakken of
activiteiten met ouders) graag even vooraf overleggen
met de beheerder.
Grote Groepen en speciale evenementen
In het geval van evenementen en grote (groeps)kampen
kunnen aanvullende voorwaarden opgelegd worden.
Deze evenementen spreken wij met de organisatie graag
vroegtijdig door. Hiervoor wordt een aparte afspraak
gemaakt welke wordt aangekondigd in de reserveringsbevestiging.
Beheerder en kampstaf
- De beheerder/kampstaf is verplicht al datgene te doen
wat een goede instandhouding van de accommodatie,
het terrein en het kamperen kan bevorderen. Zij hebben
daarom het recht iemand de toegang te weigeren of zijn
verblijf aldaar op te zeggen indien iemand zich niet
houdt aan de gestelde regels.
- De kampstaf/beheerder maakt drie keer per dag een
ronde over het kampterrein om de veiligheid te
waarborgen.
- De beheerder/kampstaf heeft het recht om in het Blauwe
Vogelhuis, Kabouterhuis en Uilennest de aanwezige
elektriciteit-, gas- en waterinstallatie en brandveiligheidsmaatregelen te controleren.
- De beheerder/kampstaf staat in voor de deugdelijkheid
en veiligheid van het Blauwe Vogelhuis, Kabouterhuis
en Uilennest tenzij zij een beroep kunnen doen op
overmacht of deze het gevolg is van storingen waarvoor
de huurder verantwoordelijk is.
Aansprakelijkheid
- Huurders die eigendommen van Scoutcentrum
Buitenzorg beschadigen, dienen de kosten van
herstelwerkzaamheden en -materiaal te vergoeden.
- Huurders vrijwaren Scoutcentrum Buitenzorg tegen alle
aanspraken van derden op vergoeding wegens schade
hoe dan ook genaamd, voor zover die schade voortvloeit
uit of verband houdt met hun aanwezigheid als huurder.
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