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Geachte gasten: 
 
Wij heten u van harte welkom op “De Witte Burchten”. 
 
 

Hoofdregel is dat andere bewoners niet worden gehinderd 
 

  
Hierbij enkele tips en aanwijzingen: 

• ’s Avonds tussen 22.00 uur en volgende morgen 07.00 mag er geen geluidsoverlast zijn op het park. Het is niet 

toegestaan na zaterdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur geluidshinder te veroorzaken.  

• Aanhangwagens (hoger dan 1 meter, caravans e.d. mogen uitsluitend op de parkeerplaats naast de tennisbaan 

worden geparkeerd voor maximaal 3 aaneengesloten dagen. 

• Achterhek dient ten allen tijde met de sleutel afgesloten te zijn om ongenode gasten te weren. 

• Auto’s mogen slechts op de daartoe bestemde parkeerplaatsen bij de bungalows worden geparkeerd (max. 2 

auto’s) en dus niet in het gras. Er kan gebruik worden gemaakt van het parkeerterrein bij de tennisbaan. 

• Auto’s op het park of de parkeerplaats moeten geldige nummerplaten hebben, verzekerd en APK gekeurd te zijn. 

• Brandgevaar: Vanaf code geel is open vuur niet toegestaan. 

Bij brandalarm eist de brandweer dat de auto’s op het terrein worden achtergelaten 

• Deur van de fietsenloods dient gesloten achtergelaten worden. 

• Drones zijn op het park zijn niet toestaan 

• Hout uit het bos levert brandgevaar op. Het is dus niet toegestaan dit in de openhaard te verbranden. Wel kunnen 

de daarvoor bestemde haardblokken/haardhout worden gebruikt. 

• Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken. Honden op het terrein aan de lijn en uitlaten buiten het park. 

Ontlasting dient verwijderd te worden. Katten dienen een bandje te dragen met huisnummer erop. Katten die dat 

niet dragen kunnen worden verwijderd van het terrein 

• Huishoudelijk afval kan worden gedeponeerd in de vuilcontainers, die staan aan de achterkant van de 

fietsenschuur bij de uitgang van het park.  

- Glas wegbrengen naar een van de containers bij de supermarkten.  

- Papier in de container in de fietsenschuur.  

• Rioolverstopping wordt voorkomen door geen vochtige doekjes of luiers door het toilet spoelen. 

• Schotels voor satellietontvangst mogen vanuit de wegen niet zichtbaar zijn.  

• Snelheid op het park is maximaal 10 km per uur en de wegenverkeerswet is van toepassing. 

• Spelen in de speeltuin en op de tennisbaan vindt plaats voor eigen risico.  

• Spelen op het middenterrein is alleen toegestaan als er geen schade wordt aangericht. 

• Tennisbaan is alleen bestemd voor tennis met daarvoor bestemde schoenen en moet bij verlaten afgesloten 

worden.  

 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met uw verhuurder.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens de eigenaren en bewoners 
Bestuur Vereniging van Eigenaren 
De Witte Burchten 


