
Hippisch bungalowpark “ De Kloosterhof “
Kloosterweg 8 te Appelscha

Parkreglement Algemeen
Algemeen

Alle gebeurtenissen waarbij de veiligheid op het park in het geding komt, of waarbij schade 
kan ontstaan, worden gemeld bij de toezichthouder.

Alle schade wordt gemeld bij de toezichthouder.

De toezichthouder heeft tot taak de rust en de orde op het park te handhaven. De 
aanwijzingen van de toezichthouder dienen opgevolgd te worden.

Al het huisvuil moet ook bij vertrek in de container bij de ingang worden gedeponeerd. Klein 
chemisch afval kan apart worden ingeleverd in een daarvoor bedoelde box.
Uitsluitend eigenaren mogen hun tuinafval ook in de container deponeren.
De veroorzaker dient vuil op het terrein buiten de eigen tuin direct op te ruimen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de toezichthouder mogen paarden niet over het park 
lopen.

Bij aankomst

Bungalow eigenaren moeten zich bij aankomst melden bij de toezichthouder.

Niet eigenaren moeten zich melden bij de toezichthouder tussen 10.00 u ’s morgens en 
19.00 u ’s avonds. Mocht voorzien worden dat deze tijd niet haalbaar is, kan dit vermeld 
worden op een bij de boeking doorgegeven nummer.
Niet eigenaren dienen zich ongevraagd te identificeren bij de toezichthouder. Zij ontvangen 
bij aankomst een huissleutel. 
Bij verlies van een sleutel wordt € 15,= per sleutel in rekening gebracht. 

Paarden dienen bij aankomst direct uit de trailer of vrachtauto te worden gehaald en op stal 
worden gezet op aanwijzing van de toezichthouder. De trailer wordt langs de rand aan de 
oostzijde van de parkeervoorziening geparkeerd, e.a. in overleg met de toezichthouder.
De uitlaadplaats dient direct te worden schoongemaakt, hierbij wordt kruiwagen, schep en 
bezem ter beschikking gesteld.

Auto’s en trailers

Op het park moet stapvoets (max. 5km/h) gereden worden.
De auto moet op de parkeerplaats bij de recreatiewoning geparkeerd worden.
Bij voldoende parkeerruimte is het toegestaan in overleg met de toezichthouder op het 
voorterrein te parkeren.

Het parkeren op het voorterrein is in eerste instantie bedoeld voor de paardentrailers en 
paardenvrachtauto’s. 

Indien eigenaar/gebruiker een trailer of vrachtauto wenst te stallen, dient dit vooraf gemeld te
worden bij de toezichthouder. 

Het is niet toegestaan een trailer op het park te stallen zonder dat de eigenaar van de trailer 
een paard in stalling heeft op het park.
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