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Terreinreglement
Vastgesteld Almere, oktober 2005, laatst gewijzigd 27 juni 2021.
ALGEMEEN
1. Het terrein is in principe toegankelijk voor leden van Chamavi en naturisten in het bezit van een geldige NFN/INF-kaart.
2. Het terrein kan worden gebruikt als bewoner van een jaar- of seizoenplaats, als kampeerder of als
dagrecreant.
3. Kampeerders dienen zich bij aankomst en vóór vertrek te melden bij de gastendienst. Plaatsing van
kampeermiddelen geschiedt op aanwijzing van de gastendienst.
4. Dagrecreanten die geen lid zijn van Chamavi, dienen zich bij aankomst te melden bij de gastendienst. Gasten
van leden moeten door de leden aangemeld worden.
NORMEN
5. Bij goed weer is naaktheid de norm. Buiten het terrein en op plaatsen waar men van buitenaf zichtbaar is,
dient men zich niet ongekleed te tonen.
6. Een ieder die zich niet gedraagt volgens de gangbare naturistische normen, kan van het terrein worden
verwijderd.
7. Geluidsapparatuur mag buiten het kampeermiddel niet hoorbaar zijn.
8. Tussen 23:00 en 7:00 uur wordt algehele rust in acht genomen.
9. Fotograferen en filmen is zonder toestemming niet toegestaan.
Het gebruik van vliegende modellen (drones, etc.) met of zonder camera zijn niet toegestaan. Om bij bijzondere
gelegenheden opnamen te maken is dit mogelijk na toestemming van het bestuur en de protocol fotograferen
van het NFN in acht te nemen. *
10. Huisdieren zijn toegestaan, in principe echter niet meer dan één per kampeerplaats. Voor vaste bewoners
kan het bestuur en voor gasten kan de gastendienst uitzonderingen toestaan.
Honden van dagrecreanten zijn niet toegestaan. *
11. Huisdieren dienen te zijn aangelijnd, mogen geen overlast veroorzaken en moeten op de daarvoor
bestemde plaatsen worden uitgelaten. "Ongelukjes" dienen onmiddellijk te worden opgeruimd (schepje en
zakje!).
12. Dieren zijn niet toegestaan in de was-, douche- en toiletruimtes,
op de ligweide bij het zwembad en sportveld (als ligweide gebruikt), *
en in de kantine.
HUISHOUDELIJK
13. Gebruik van het terrein en van de daarop aanwezige gebouwen en inrichtingen dient met zorgvuldigheid te
geschieden. Het bestuur behoudt zich het recht voor veroorzaker(s) van verontreiniging of beschadiging
daarvoor aansprakelijk te stellen.
14. Jaar- en seizoenplaatsen worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan leden van Chamavi met
inachtneming van de in het reglement "Jaar- en Seizoenplaatsen" opgenomen bepalingen.
15. Elektrische en gasinstallaties van kampeermiddelen dienen te voldoen aan wettelijk gestelde
veiligheidseisen. De gebruikers zijn geheel en al verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren.
De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
16. Bij elk kampeermiddel dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn.
17. Gebruik van barbecues is bij gunstige weersomstandigheden onder verantwoordelijkheid van de gebruikers
toegestaan. Blusmiddelen dienen onder handbereik te zijn.
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18. Open kampvuren zijn niet toegestaan.
19. Auto's mogen alleen op het terrein rijden om een kampeermiddel te plaatsen of weg te halen en moeten op
het parkeerterrein worden geplaatst.
20. Fietsen op het terrein is alleen toegestaan op de hoofdpaden.** Lopen door de groenstroken is niet
toegestaan.
21. Douches dienen gepast en zo kort mogelijk te worden gebruikt.
22. Gebruik van alle voorzieningen is op eigen risico.
23. Chemische toiletten en toiletemmers e.d. uitsluitend legen in en schoonmaken bij de aangewezen
stortplaatsen.
24. Huisvuil (in zakken), glas en batterijen worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaatsen. Grof vuil
en glas worden door de leden zelf zo spoedig mogelijk afgevoerd.
SLOTBEPALINGEN
25. De vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan personen of goederen.
26. Op het terrein aanwezige personen worden geacht bovenstaande regels te kennen.
27. Het niet naleven van dit reglement kan beëindiging van het lidmaatschap en/of verwijdering van het terrein
tot gevolg hebben.
28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Chamavi.
* Deze regels zijn toegevoegd conform afspraak op Algemene Vergadering van 6 november 2016.
** Deze regel is toegevoegd conform afspraak op Algemene Vergadering van 27 juni 2021.

