
 
 
Parkreglement Bungalowpark Hoenderloo 
 
Algemeen 
De parkregels zijn opgesteld om vervuiling en overlast tegen te gaan en om er zo voor te zorgen dat het 
park een fijne plek is voor iedereen. Alle bezoekers dienen daarom de parkregels na te leven. De directie 
van Bungalowpark Hoenderloo behoudt zich het recht voor om overtreders van de parkregels direct van 
het park te verwijderen. 
 
Het is niet toegestaan om: 
▪ Versieringen aan of in de bungalow aan te brengen; 
▪ Apparatuur voor ontvangst van tv en/of radio signalen of andere geluidsdragers of bedrading buiten 

de bungalow te plaatsen of aan te brengen; 
▪ Tenten, wind of zonneschermen aan of bij de bungalow te plaatsen; 
▪ Gaten en geulen te graven; 
▪ Huisvuilzakken buiten te plaatsen i.v.m. ongedierte. U kunt de plastic huisvuilzakken deponeren in de 

daarvoor bestemde containers (zie plattegrond). Dit geldt ook voor glas en papier; 
▪ in de bungalow te roken; 
▪ Uw auto voor/bij de bungalow of op het park te parkeren; 
▪ Over het park lopend alcoholische dranken te nuttigen; 
▪ Verdovende middelen te gebruiken. 
 
Verder is belangrijk om te weten: 
▪ Dat eventuele aanwijzingen van het medewerkers van Bungalowpark Hoenderloo dienen te worden 

opgevolgd; 
▪ Dat de exploitant van het gebouwencomplex naar eigen inzicht wijzigingen in de parkregels kan 

aanbrengen; 
▪ Dat u voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de receptie kunt bellen met: 055-3781288. 
 
Bungalows 
De types Classic 4, Comfort Classic 4 en Veluwe Villa mogen door maximaal 4 personen bewoond 
worden. Type Parkvilla door maximaal 6 personen en de types Bosvilla en Bosvilla Comfort door 
maximaal 7 personen. 
 
Is er iets beschadigd in of aan de bungalow of mist u iets in de inventaris? Geef dit dan direct op de 
aankomstdag door bij de receptie. Op deze manier weten wij dat wij u niet aansprakelijk hoeven te 
stellen. Wanneer er eventueel artikelen uit de bungalow beschadigd of zoekgeraakt zijn, vragen wij u 
deze voor de vertrekdag te vergoeden. Heeft u (per ongeluk) schade (waaronder ruitbreuk) aangebracht 
aan de bungalow en/of andere gebouwen en/of faciliteiten vragen wij  u dit direct te melden bij de 
receptie.  
 
Inventaris van de bungalows (m.u.v. terrasmeubilair) mogen niet buiten de bungalows worden gebruikt, 
dus ook niet in een andere bungalow worden geplaatst.  
 
  



Terrein 
Wij willen een veilig en rustig terrein voor al onze gasten. De maximum snelheid op het park is daarom 
15 km per uur. Om de rust op het park in de bossen te bewaren vragen wij u niet te claxonneren en 
onnodig met gemotoriseerde voertuigen te rijden. Houd altijd de veiligheid van uw mede gasten en met 
name onze kleinste gasten op het park in het oog. 
 
Het park is auto- en motorvrij, wij vragen u daarom zo min mogelijk met de auto het park op te gaan. U 
kunt gratis gebruik maken van onze bolderkarren. Deze staan voor u klaar bij de receptie. Hiermee kunt 
u uw boodschappen en dergelijke gemakkelijk mee naar de bungalow meenemen zodat u niet met de 
auto het park over hoeft. Wij verzoeken u de bolderkar na gebruik weer naar de receptie terug te 
brengen. 
 
Geef inbrekers geen kans: plaats uw waardevolle eigendommen uit het zicht in zowel auto als bungalow 
en sluit ramen en deuren bij verminderd toezicht. 
 
In- en uitladen 
Het park is auto- en motorvrij, wij vragen u daarom zo min mogelijk met de auto het park op te gaan. 
Uiteraard kunt u voor het in- en uitladen van uw bagage de auto even kort voor de bungalow parkeren. 
Auto’s, motoren en aanhangers dienen na het uitladen op de parkeerplaats te worden geparkeerd. U 
kunt zowel van het hoofdparkeerterrein als P2 gebruikmaken. Voor het inladen van bagage bij vertrek 
kunt u de auto weer bij de bungalow plaatsen. Gelieve aanhangers niet achter de auto laten hangen. 
Hiervoor is een speciale plaats naast de entree bij het speelveld, waar de aanhangers aan een balk 
kunnen worden bevestigd. 
 
Open vuur 
In verband met de brandveiligheid van de omgeving is het is verboden om open vuur (barbecues, 
vuurkorven, gasbranders enz.) op het park te maken. Het is alleen toegestaan om een elektrische 
barbecue te gebruiken. In verband met de brandveiligheid in de bungalow is het uitsluitend toegestaan 
om de zogenaamde fire blocks in de open haard te stoken. Deze zijn te koop bij de receptie. Let op: vóór 
gebruik de klep aan de rechterzijde van de open haard openzetten. Wij vragen u om geen as uit de open 
haard buiten de bungalow deponeren. 
 
Afzettingen 
Paaltjes en andere afzettingen of verwijsborden mogen niet worden verwijderd. Daarnaast is het niet 
toegestaan om met vervoermiddelen, dus ook met fietsen, buiten de daarvoor bestemde wegen te 
rijden. Op de grens van het park hebben wij schrikdraad geplaatst om zo grofwild buiten te houden. 
 
Rust 
Veel van onze gasten komen naar de Veluwe voor de rust. Om al onze gasten en de bosdieren een goede 
nachtrust te gunnen is het niet toegestaan om tussen 23.00 uur en 08.00 uur geluidsoverlast te 
veroorzaken. Respecteer de rust van uw mede gasten. 
 
Schade aan bos en beplanting 
▪ Voorkom schade aan het bos en beplanting; 
▪ Gebruik de aangegeven paden; 
▪ Wij vragen u geen takken of ander bosafval om de bungalows verzamelen. 
  



Gebouwen en voorzieningen 
Gebouwen, speel- en recreatievoorzieningen, zwembad 
▪ De gebouwen en speel-en recreatie voorzieningen zijn er voor uw genoegen en gebruik; 
▪ Let u erop dat beschadigingen worden voorkomen; 
▪ U gebruikt de voorzieningen/zwembad op eigen risico. 

 
Let op: Er wordt geen toezicht gehouden op de zwemmers. 
 
Huisdieren 
Honden zijn van harte welkom op ons park, mits aangelijnd. Het is niet toegestaan om uw hond uit te 
laten op het park. Bij de receptie zijn speciale hondenpoepzakjes te verkrijgen.  
 
Huisdieren zijn alleen toegestaan in de daarvoor aangemerkte huisdiervriendelijke bungalows en dus 
niet in huisdiervrije bungalows. Een verblijf in een huisdiervriendelijke bungalow betekend niet dat alles 
geoorloofd is. Om de bungalow netjes te houden hebben wij daarom een aantal voorwaarden opgesteld 
aan het verblijf van uw huisdier: 
 
1. Uw huisdier is niet toegestaan op banken, stoelen of bedden; 
2. Wij vragen u om uw huisdier buiten te borstelen; 
3. Bij constatering van schade of overmatige vervuiling aangebracht door het huisdier worden extra 

schoonmaak- en/of herstelkosten in rekening gebracht. 


