
  

Kampeerders kunnen inchecken vanaf 13.30 uur en gasten die één van onze Bungavans hebben gereserveerd 

vanaf 15.30 uur. U krijgt bij het inchecken een pasje mee om de slagboom te bedienen. Deze kunt u gebruiken 

van 8.00 uur tot 22.00 uur. Er geldt steeds een wachttijd van 30 minuten na het gebruik van het pasje om het 

autogebruik tot een minimum te beperken. In geval van nood is het altijd mogelijk om het park te verlaten. 

Neem voor dringende zaken telefonisch contact op met de receptie: +31 529 45 32 48. 

• Wij zijn verplicht om een dag- en nachtregister bij te houden. Bij calamiteiten moeten wij altijd weten 

hoeveel mensen er aanwezig zijn op het park. Daarom is het verplicht om bezoekers aan te melden bij 

de receptie. Bezoekers betalen het bezoekerstarief en dienen zich te houden aan het reglement en de 

geldende regels. Wanneer uw bezoek ook komt vissen, wordt daar extra voor gerekend. 

• Het afval dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Grofvuil kan niet 

worden ingeleverd. 

• Nachtrust is van 22.00 uur tot 8.00 uur. Het is dan niet toegestaan radio, tv en/of ander lawaai voort 

te brengen dat voor de overige gasten hinder kan opleveren. 

• De maximale snelheid op het park is 5 km per uur. 

• Er is per Bungavan en kampeerplaats één personenauto toegestaan. Bestelbusjes 

zijn niet toegestaan op het park en kunnen kosteloos geparkeerd worden op de parkeerplaats buiten 

de slagboom. Extra auto’s, bestelbusjes of aanhangers kunnen 

laden en lossen en vervolgens op de parkeerplaats bij de receptie worden 

geparkeerd tegen het geldende parkeertarief. . Boottrailers kunnen op aanwijzing van een 

medewerker op het terrein geparkeerd worden. Helaas hebben wij geen trailerhelling, maar in 

Ommen kunt u de boot te water laten en deze naar de Arendshorst varen om daar aan te leggen bij 

de bootsteiger. 

• De slagboom is werkzaam van 8.00 uur tot 22.00 uur. Buiten deze tijden kunt u parkeren op de 

algemene parkeerplaats bij de ingang van het park. 

• Het wassen van auto’s is op het park niet toegestaan. 

• Op het park is rijden op een motor/bromfiets/snorfiets met ingeschakelde motor niet toegestaan. 

Motoren en bromfietsen van bezoekers worden uitsluitend op het parkeerterrein geplaatst. 

• Het is verboden om elektrische auto’s op te laden bij de Bungavans of op het kampeerterrein. 

Omdat Resort de Arendshorst midden in een natuurgebied ligt, is het niet toegestaan om te barbecueën op 

houtskool, briketten of andere vormen van open vuur. Dit vanwege mogelijk brandgevaar. Op gas of 

elektriciteit barbecueën is wel mogelijk. Bij de receptie is een gasbarbecue te huur. 

Komt er bezoek langs? Gezellig! Wij willen u wel vragen om bezoekers aan te melden bij de receptie. Wij 

hanteren een bezoekerstarief, zodat ook bezoekers kunnen genieten van alle faciliteiten van Resort de 

Arendshorst. 

 



  

Op het park vindt u verschillende faciliteiten om uw verblijf nog aangenamer te maken. Zo is er een restaurant 

met terras en snackbar voor afhaalmaaltijden. Voor de jongste gasten is er een peuter- en kleuterbad, dat 

geopend is in de zomermaanden. Via de receptie kunt u tegen betaling gebruik maken van de wasmachine 

en/of droger. Daarnaast kunt u bij de receptie fietsen, kano’s of gasbarbecues huren. Verder is er een 

winkeltje waar vers brood op bestelling te krijgen is. Voor informatie over de omgeving of vragen kunt u altijd 

bij de receptie terecht. Deze is geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Van 13.00 uur tot 13.30 uur hebben wij 

pauze. 

De Arendshorst ligt direct aan de Vecht. Ideaal voor hengelsporters. Wanneer u wilt vissen, willen wij u graag 

attenderen op de visregels (zie verderop onder ‘Visregels’). Ook zijn de visregels bij de receptie verkrijgbaar. 

Let erop dat u ook op het terrein van de Arendshorst in bezit moet zijn van de in Nederland wettelijk verplichte 

visvergunningen. 

Honden zijn van harte welkom op Resort de Arendshorst. Wij willen hondeneigenaren wel vragen om rekening 

te houden met de andere gasten en de hond op het park altijd aangelijnd te houden. Honden kunnen buiten 

het park uitgelaten worden. Hondenpoep moet wel opgeruimd worden. Er staan speciale prullenbakken voor 

de poepzakjes. In de Bungavans mag maximaal 1 hond en op een kampeerplaats maximaal 2 honden. Het 

maken van een afbakening voor de hond is niet toegestaan. 

In geval van nood kunt u het alarmnummer bellen: 112. Bel daarna de receptie 0529 45 32 48. Onder deze 

omstandigheden zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Wij zullen de hulpdiensten opwachten en direct naar de 

juiste locatie begeleiden. Wanneer u een huisarts nodig heeft, neem dan contact op met dr. Bezemer via 

telefoonnummer 0529 45 14 65. Het adres is Voormars 12a in Ommen. De dierenarts in Ommen is bereikbaar 

via 0529 45 60 00 en is gevestigd aan de Baron Bentinckstraat 2 in Ommen. 

U kunt op het hele park gratis gebruik maken van de wifi. De gebruikersnaam is “arendshorst” en het 

wachtwoord is “ommen”. Let erop dat u op een netwerk inlogt met ‘gast’ in de naam en dat u geen 

hoofdletters of spaties gebruikt.  

Resort de Arendshorst ligt midden in een natuurgebied. Wij proberen dan ook zo goed mogelijk rekening te 

houden met het milieu. Afval kan gescheiden worden verzameld bij de milieustraat tegenover de receptie. Het 

is niet mogelijk om hier grofvuil te storten. Verder willen wij u vragen niet onnodig water te verspillen en de 

kachel in de Bungavans niet onnodig te laten branden en de lampen uit te doen wanneer u niet aanwezig bent. 

 



  

Kampeergasten kunnen in een van onze sanitairgebouwen gebruik maken van het toilet en de douche. Warm 

water is beschikbaar met het pasje dat u bij aankomst heeft gekregen. Bij aankomst zetten wij een bedrag op 

het pasje voor het gebruik van het warm water. Wanneer u uit komt checken, zal gekeken wat u heeft gebruikt 

en zal dit bedrag in rekening worden gebracht. U kunt tussentijds altijd bij de receptie uw pasje op komen 

waarderen wanneer deze bijna leeg is.  

Bij het sanitair kunt u ook terecht voor het legen van uw chemisch toilet. Wij willen u vragen geen klompen te 

dragen in de sanitairgebouwen en kinderen tot 7 jaar niet alleen te laten. Wanneer er iets niet in orde is of 

aangevuld moet worden, dan horen wij dat graag. 

Het is verboden om: 

• Open vuur te stoken op het terrein. Hier vallen ook barbecues op kolen onder. 

• Gedeeltes af te bakenen voor een huisdier. 

• Partytenten te plaatsen. 

• Bomen of struiken weg te halen, te snoeien of te vernielen. 

• Jacht te maken op dieren. 

• Het algemene terreingedeelte te gebruiken voor activiteiten die hinder of ongemak veroorzaken. 

• Door gedrag of handelingen aanstoot te geven of de veiligheid en de rust van anderen in gevaar te 

brengen. 

• In de grond te graven of palen te slaan. 

Wanneer u iets kwijt bent geraakt of juist een gevonden voorwerp heeft, kunt u bij de receptie terecht. 

Kampeerders kunnen tot 11.00 uur uitchecken. Gasten van de Bungavans moeten voor 10.00 uur uitchecken. 

Wanneer u buiten deze tijden wilt uitchecken, kunt u dit altijd overleggen bij de receptie. Bij vertrek levert u 

ook weer het pasje in. De borg wordt via de bank teruggestort en staat na 7 dagen weer op uw bankrekening. 

• Vissen is toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Nachtvissen is niet 

toegestaan. 

• Voor de Bungavans en de kampeervelden is het vissen met piepers of andere geluid voortbrengende 

beetregistratie apparatuur/middelen niet toegestaan. 

• Vissen vanaf de steigers (boot-/zwemsteiger) of vanaf het strandje is verboden. 

• Het hebben of claimen van een vaste visplaats(en) wordt niet getolereerd. Het voor langere tijd langs 

de oever “alvast” neerzetten van uw visattributen zonder dat u aanwezig bent, wordt dan ook niet 

geaccepteerd. 

• De vechtoever moet ’s nachts (vanaf 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang) vrij zijn van 

alle visattributen. Uitgezonderd hiervan is de voor nachtvisserij vrijgegeven strook Vechtoever. Voor 

dit stuk geldt, dat visattributen ’s avonds niet onbeheerd achter gelaten mogen worden. 

• Heb respect voor de natuur, de gevangen vis, en de gasten van Resort de Arendshorst. Zorg er 

daarom voor dat wanneer u uw visplek verlaat deze vrij van afval is. Ook vragen wij u zorgvuldig om te 

gaan met restanten aas en voer. Dit om last van ongedierte tot een minimum te beperken. 

• Resort de Arendshorst is een natuurcamping. Het zorgvuldig en netjes omgaan met de natuur is iets 

wat wij hoog in het vaandel hebben. Alle gevangen vis dient fatsoenlijk te worden onthaakt en na het 

eventueel maken van een foto correct te worden teruggezet (het zgn. Catch and Release principe). 

Het bewaren van gevangen vis en het gebruik van leefnetten/bewaarzakken is niet toegestaan. 



  

• Eventuele aanwijzingen van het personeel van Resort de Arendshorst, dienen direct te worden 

opgevolgd. 

• Vissend vanaf de oevers van Resort de Arendshorst, verplicht u zich te houden aan de hierboven 

vermelde regels. U dient als visser in bezit te zijn van de in Nederland wettelijk verplichte 

visvergunningen om in de Vecht te mogen vissen. Bij eventuele geschillen beslist de directie van 

Resort de Arendshorst. 

• De beheerder heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van 

eigendommen van gasten of bezoekers van gasten. 

• Bij beschadiging van eigendommen van het park kunt u aansprakelijk worden gesteld. 

• Het gebruik of dealen van drogerende middelen op het park is ten strengste verboden. 

• Wij maken gebruik van bewakingscamera’s voor het waarborgen van uw veiligheid. 

• Minderjarigen zonder begeleiding hebben geen toegang. 

• Op uw verblijf zijn de Recron-voorwaarden van toepassing. 

• Zwemmen in de Vecht is alleen mogelijk vanaf de zwemsteiger en vanaf het strandje. Het is verboden 

vanaf één van de andere steigers te zwemmen. Zwemmen in de Vecht is op eigen risico. 

• Elektrische fietsen en fietsaccu’s niet zonder toezicht opladen in verband met brandgevaar. 

 


