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Kantoorure:  Maandag - Vrydag 07h45 - 16h30 
Naweke:  Buigbare ure vanaf 08h00 
                                                                                                                                    

 
 
 

REG OP TOEGANG VOORBEHOU 

Kleinrasdiere van huurders word in die Oord toegelaat, mits die vooraf skriftelike goedkeuring van die 
Oordbestuurder verkry is.  Dagbesoeker mag geen diere by die Oord inbring. 
 

• ‘n Maksimum van 6 persone word per staanplek toegelaat om te oornag.  

• Slegs 2 motorvoertuie / motorfietse, of een motorvoertuig met 'n boot en sleepwa, word per toegewysde staanplek toegelaat, 

onderworpe daaraan dat daar voldoende ruimte daarvoor is en dat dit op die staanplek geparkeer word. Geen parkering word 

toegelaat op enige gemeenskaplike areas in die Oord nie. 'n Bykomende fooi is betaalbaar vir die tweede voertuig. 

• Vierwiele en kaskarre word nie toegelaat in die Oord. 

• Geen besoekersvoertuie word gedurende die spitsseisoen in die Oord toegelaat nie. 

• Kinders onder die ouderdom van 7 jaar moet vergesel word met ‘n volwassene wanneer hulle die ablusie geriewe wil besoek. 

• Geen fietse word toegelaat om rond te ry in Oord na donker nie, vir veiligheid van fietsryers en voetgangers. 

• Wees te alle tye versigtig vir bewegende voertuie. 

• Defekte en/of onreelmatighede moet onmiddelik onder die kantoor personeel se aandag gebring word. 

• Klere of skottelgoed mag nie in handwasbakke gewas word nie. Vis mag nie in opwasbakke/handwasbakke skoongemaak word 

nie. 

• Toiletpapier is beskikbaar by die sekuriteit of the kantoor indien benodig vir die gemeenskaplike ablusiegeriewe alleenlik. 

• Dag besoekers moet ‘n aansoekvorm invul, teken en inhandig by die kantoor of sekuriteit. 

• Dag besoek tye:  08:00 tot 22:00 

• Staanplekke en ablusie geriewe moet ten alle tye netjies en rommel vry gehou word. 

• Gebruik asb. asblikke wat voorsien word. 

• MELKHOUTBOME mag nie gesnoei of beskadig word nie.  Dit is ‘n kriminele oortreding en is strafbaar tot en met ‘n bedrag van 

R10 000.00 en/of 10 jaar tronkstraf.   

• Enigeen wie die Oord se eiendom, bome of plantegroei beskadig, sal aanspreeklik gehou word vir die koste van vervanging 

daarvan.  Enige problematiese oorhangende takke moet by die kantoor aangemeld word en mag geensins afgebreek word. 

• Die pluk van blomme / fynbos of die afmaak van takke van enige boom binne die Oord sonder die voorafverkreë skriftelikee 

toestemming van die Oordbestuurder is verbode. 

• Fasiliteite word op eie risiko gebruik.  Die Munisipaliteit aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade, verlies of besering wat 

in die Oord ontstaan het of wat opgedoen is nie. 

• Elektrisiteit:  Kontak asb. die kantoor as u enige hulp verlang. 

• U is welkom om ‘n klagtes/voorstelle vorm te voltooi wat beskikbaar is by die kantoor en dit dan te epos na die kantore van die 

Senior Bestuurder:  Hermanus Administrasie. 

• Die Overstrand Munisipaliteit behou die reg voor om REËLS te verander sonder kennisgewing. 

• LET WEL:  Indien Oordreëls en/of gedragskode oortree word, sal kampeerders geva word om die Oord te verlaat en sal geen 

kampgelde terugbetaal word nie 

• Rapporteer asb enige verdagte gedrag om sodoende te verseker dat die Oord ‘n hoë standaard handhaaf en veilig is vir almal wat 

dit gebruik. 

• Die Munisipaliteit vertrou dat bogenoemde die gebruik van die Oord ontspannend en aangenaam sal maak. 

 

GEDRAGSKODE 

Hierdie kode sal streng geimplementeer word om te verseker dat alle kampeerders hulle besoek aan die Oord geniet. 

 

▪ Alkoholmisbruik word verbied.  Geen persoon mag met alkoholiese drank in ‘n bottel, ‘n blikkie of ‘n glas in die Oord rondloop nie.  

▪ Luidrugtige gedrag en vuil taal is verbode. 

▪ Sagte musiek word toegelaat, maar GEEN musiek en/of musiekinstrumente word toegelaat tusen 22:00 en 08:00 nie. 

▪ Geen geraas word toegelaat tussen 22:00 tot 08:00. Geen uitsonderings nie.  Sal streng toegepas word.  

▪ Ander mense binne die Oord moet gerespekteer word. 

▪ U mag nie rook in ablusiegeriewe nie.    

GENIET U VERBLYF! 


