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REGLEMENT
Dagbesteding & Mini - Camping
‘ d e  C u y n d e r ’

Algemeen
Op de Cuynder vormen we samen een divers gezelschap. We willen samen met elkaar, er voor elkaar zijn. 
Schouder aan schouder staan is ook omzien naar elkaar. Er zijn mensen aanwezig die komen genieten van 
hun vakantierust en tegelijkertijd zijn er deelnemers, vrijwilligers en betaalt personeel om alle noodzakelijke 
‘bedrijvigheid’ in goede banen te leiden. Graag geven we enkele richtlijnen aan iedere bezoeker mee zodat 
de Cuynder voor iedereen een fijne plek blijft.

De Cuynder is een opengesteld ‘landgoed’
Dit betekend dat u van zonsopgang tot zonsondergang als bezoeker en gast welkom bent om over het 
erf van de Cuynder heen te wandelen. Op het erf is ook een privé gedeelte dat afgeschermd ligt van het 
bedrijfsmatige gedeelte van de Cuynder. Wij vragen u vriendelijk om dit te respecteren.

Algemeen gebruik van binnenruimtes
• Het rustpunt is vrij toegankelijk 7 dagen in de week tussen zonsopgang en zonsondergang. 
• De winkel is van maandag tot vrijdag tussen 9:30 en 16:00 open. 
• Het sanitair is bestemt voor campinggasten. 
• Bezoekers, campinggasten en dagbesteding kunnen de toiletten links van het sanitair gebruiken. 
• Het Cuynderhuys, met ingang aan de andere zijde van dit gebouw, word van maandag tot vrijdag  
 gebruikt door de dagbesteding. Mocht u vragen hebben voelt u zich dan vrij om daar ‘aan te   
 kloppen’.
• De tunnelkas waar zich een houtwerkplaats bevind is doordeweeks open om te bezichtigen en in het  
 weekend gesloten
• De tunnelkas waar groentes worden verbouwt kunt u dagelijks bezichtigen.

Auto’s
Wij vragen u vriendelijk uw auto op het parkeerterrein te parkeren. Is deze vol? Dan kunt u uitwijken naar 
de smalle grasstrook recht tegenover het parkeerterrein.

(Huis)dieren
De Cuynder is ook een thuis voor diverse (wilde) dieren waaronder; kippen, schapen, kikkers, salamanders, 
eekhoorntjes, dassen, herten, vossen, bijen, tal van vogelsoorten en nog veel meer.
Om die reden zijn huisdieren op ons erf niet toegestaan tenzij daar anders geldende afspraken over 
gemaakt zijn met Schouder aan Schouder.

Afval & afvalwater
Mocht u als kampeerder afval water hebben vragen wij u vriendelijk dit te lozen in de daarvoor bestemde 
uitstort toilet. Ook kunt u uw septic tank daar legen. Daarnaast zijn er restafval containers, papier en 
glasbak. Uw groenafval kunt u kwijt in de container bij de ingang. 

Wasmachine
Er staat een wasmachine en droger in de sanitaire ruimte. Naast dat deze machines door de dagbesteding 
worden gebruikt mag u als campinggast tegen betaling er ook gebruik van maken. Spreek hiervoor een 
medewerker van Schouder aan Schouder aan op het erf of geef per mail of telefoon door dat u er gebruik 
van gemaakt heeft. Kosten per machine per gebruik bedragen €3,50 incl. ECO wasmiddel.
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Rust & bedrijvigheid
Onze locatie moet voor iedereen een fijne plek blijven om te bezoeken. Of je nu werkt op de dagbesteding 
of rust zoekt tijdens je vakantie verblijf. Tussen 22:00 & 7:00 is het belangrijk om de ‘stilte’ te bewaren. 
Geniet midden in de natuur van uw verblijf, ook in de avonduren, maar hou daarbij rekening met anderen 
om u heen.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling van uw eigendom of toegebracht letsel door derden of 
overmacht (storm, hagel e.d.). Wij adviseren u deze risico’s af te dekken door eigen veiligheidsmaatregelen 
of in de vorm van een verzekering.

WIFI
Er is draadloos internet beschikbaar. Wij kiezen er bewust voor om hier geen extra kosten over te 
heffen maar vragen u wel om er vooral functioneel gebruik van te maken zodat het voor iedereen goed 
toegankelijk blijft. Het wachtwoord is: permacultuur

Open vuur
Een vuurkorf of een andere vorm van open vuur is omwille van veiligheidsoverwegingen niet toegestaan 
tenzij hier anders geldende afspraken over zijn gemaakt met Schouder aan Schouder.

Het Cuynderbos
Wanneer u langs de tunnelkassen richting de steiger wandelt vind u een ingang naar het Cuynderbos. Dit 
bos hoort bij de Cuynder en hier ligt een wandelpad waar u een rondje kan wandelen van circa 15 minuten.

Kamperen op de Cuynder
Wij vragen u vriendelijk om alle informatie die betrekking heeft op het kamperen goed door te nemen. Dit 
alles is zodanig opgesteld dat u zo goed als zelfstandig kan in en uitchecken. Wij werken op basis van goed 
vertrouwen en willen er daarom vanuit gaan dat, indien u kampeert in het weekend, en geen direct contact 
heeft gehad met Schouder aan Schouder, u alsnog aan uw betaalverplichtiging voldoet.

Slotsom
Mocht er toch een situatie ontstaan of voorziet het bovenstaande niet in een bepaalde situatie dan behoud 
Schouder aan Schouder zich het recht om op een, voor ons passende wijze, te reageren.

REGELEMENT
Dagbesteding & Mini - Camping
‘ d e  C u y n d e r ’

Hoe was uw bezoek of verblijf?
Wij doen alles voor een aangenaam bezoek of verblijf. Maar heeft u toch een klacht 
of opmerking dan vragen wij u vriendelijk dit kenbaar te maken bij een aanwezig 
personeelslid van Schouder aan Schouder. 

Indien dit op dat moment niet mogelijk is kunt u:
bellen naar 06-40870726 
of mailen naar decuynder@schouderaanschouder.nl


