
 

 

Verhuurvoorwaarden Scouting Kampeereiland Jisp 
 
Aankomst en vertrek 
Bij aankomst levert u een lijst in met de kampeerders. Deze lijst is nodig voor de 
hulpdiensten in geval van calamiteiten.  
Op deze lijst staat: 

• Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de deelnemers. 
• Indien mogelijk: scouting lidmaatschapsnummer. 
• Nummer legitimatiebewijs en mobiele telefoonnummer van de verantwoordelijke 

persoon. 
Wij vertrouwen erop dat u bij vertrek het eiland netter achterlaat dan u het aangetroffen 
heeft. Uiteraard wordt er gecontroleerd i.v.m. de door u betaalde borg. 
Niet vergeten: Bij vertrek worden de sleutels weer ingeleverd bij de beheerder. 
 
Vervoer 
Het eiland is alleen over het water te bereiken. De ‘eerste’ boot kunt u huren bij de familie 
Praag. U roeit hiermee naar het eiland om indien nodig andere boten op te halen. Hiermee 
kunt u de mede kampeerders en het kampeermateriaal overbrengen. In overleg met de 
verhuurder brengt u de ‘eerste’ boot weer terug. Bij vertrek volgt u de omgekeerde 
procedure. 
 
Verblijf 
Bij slecht weer kan je gebruik maken van de overkapping aan het sanitairgebouw. Je zult de 
zijkanten met je eigen zeilen dicht moeten zetten. 
 
Mininale groepsgrootte 
Bij een boeking voor een kamp of weekend, dient de groepsgrootte minimaal 6 personen te 
zijn.  
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de periode waarin je wilt komen kamperen, kan 
het voorkomen dat je het eiland moet delen met (een) andere groep(en). De beheerder 
zorgt voor de indeling van het eiland.  
De aanwezige materialen zullen in onderling overleg moeten worden verdeeld. 

  



 

 

Onvoorziene omstandigheden 
Voor aanvang, of tijdens het verblijf, van de groep op het scouting kampeereiland, kunnen 
zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Denk daarbij aan een storm, extreme regen, 
hoge waterstanden, onbegaanbaar terrein, etc.; kortom: omstandigheden waar niemand 
iets aan kan doen. Vanuit het oogpunt van veiligheid óf behoud van het terrein kan de 
beheerder van het terrein besluiten om niet te varen of de toegang te ontzeggen. Als zich dit 
voordoet dan wordt al het betaalde of resterende geld voor het kamp teruggestort. 

 
Natuur 
Het kampeereiland ligt midden in een uniek en beschermd natuurgebied ‘het Jisperveld”. 
Wij willen het graag mooi en veilig houden. Graaf niet in het eiland en voorkom 
beschadigingen aan bloemen en gewas. Voorkom het verstoren van (broed)vogels. 
 
Rust 
Aangezien het eiland in een beschermd natuurgebied ligt, is het volgens de 
natuurbeschermingswet niet toegestaan dat muziekinstallaties, radio en/of 
muziekinstrumenten hoorbaar zijn voor derden. Het gebruik van een aggregaat is ook niet 
toegestaan. 
In overleg met de plaatselijke politie en de bewoners van Jisp gaat de nachtrust gaat in om 
22.30 uur en eindigt om 07.00 uur. Tussen die tijd wordt er zachtjes gesproken, geen 
muziek, lawaai of onnodig fel licht gemaakt. Bedenk dat uw (stem)geluid over water 
kilometers ver draagt. En begrijp dat wij de verstandhouding met de bewoners goed willen 
houden. 
  



 

 

Hygiëne 
Streef er naar het eiland en de voorzieningen in een zo goed mogelijke staat te houden. Al 
uw afval neemt u mee terug naar het dorp. Op de parkeerplaats staat een ondergrondse 
container, waarvoor u een pasje krijgt. Oud papier en glas wordt gescheiden en ingeleverd in 
de bakken bij de winkels. 
Het toiletgebouw wordt na gebruik door de kampeerders schoon achtergelaten. Bij 
meerdere groepen gebeurt het schoonmaken in onderling overleg. Het gebruik en legen van 
chemische toiletten is niet toegestaan! 
Gebruik biologisch afbreekbare (afwas)middelen. 
 
Kampvuur 
Kampvuren, barbecues en tafelvuren zijn alleen toegestaan op de herkenbare stookplaatsen. 
Zorg altijd voor voldoende blusmiddelen. Wees voorzichtig met vuur! Verlaat het kamp niet 
als er nog vuur brandt en doof deze als u gaat slapen. Bij langdurige droogte kan een 
stookverbod ingesteld worden. 
 
Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. 
 
Gasten 
Het staat u vrij gasten te ontvangen. Ook voor hen geldt het kampeerreglement. Indien 
gasten bij u overnachten dient u dit door te geven en te overleggen met de beheerder. 
Uiteraard worden de overnachtingkosten in rekening gebracht. 
 
Het (vrijwillige) beheerteam 
Het beheerteam is verplicht al datgene te doen voor een goede instandhouding van het 
kampeereiland en het bevorderen van (scouting)kamperen. Zij hebben daarom het recht de 
toegang tot het eiland te weigeren of het verblijf op te zeggen, indien iemand zich niet 
houdt aan de gestelde regels. 
 
Klachten 
Het beheerteam probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Het beheer 
geschiedt op afstand. Meestal is er dus niet iemand van het beheerteam aanwezig. Indien 
iets u niet bevalt, bespreek dit dan meteen telefonisch met de beheerder of de eventueel 
aanwezige kampstaf. Zij proberen u dan zo snel mogelijk te helpen. Is dit niet naar 
tevredenheid gebeurd, dan kunt u een klacht indienen. Een officiële klacht dient schriftelijk 



 

 

binnen vier weken na afloop van uw verblijf ingediend te zijn bij:  
Scouting Kampeereiland Jisp, Postbus 210, 3830 AE Leusden. 
  



 

 

Aansprakelijkheid 
Kampeerders die eigendommen van Scouting Kampeereiland Jisp beschadigen/vernielen 
dienen deze op hun kosten op eerste aanschrijving van het beheerteam/de beheerder 
binnen de daarbij bepaalde termijn te laten herstellen. Bij gebreke hiervan heeft het 
beheerteam/de beheerder de bevoegdheid het benodigde te laten verrichten op kosten van 
de betreffende kampeerder(s). 
 
De kampeerder is wel zo beleefd om beschadigingen/vernielingen te melden bij de 
beheerder. 
 
Kampeerders vrijwaren Scouting Kampeereiland Jisp/het beheerteam tegen alle aanspraken 
van derden op vergoeding wegens schade/letsel in welke vorm dan ook, voor zover deze 
voortvloeit uit of verband houdt met hun aanwezigheid als kampeerder. 
 
In onvoorziene situaties beslist de beheerder. 
 


