
 

 

Huis- en plaatsregels      
van de door de stad Recklinghausen geëxploiteerde  
camperparkeerplaats op de parkeerplaats Erlbruchpark P9 
  
1. Openingstijden 
 
De camperparkeerplaats is het hele jaar door geopend. Alleen in uitzonderlijke gevallen 
wordt de parkeerplaats tijdelijk gesloten voor evenementen (bijv. Schützenfest, etc.) en 
tijdelijk verplaatst naar de Konrad-Adenauer-Platz. 
 
2. Gebruiksvoorwaarden 
 
De aangewezen parkeerplaats staat uitsluitend ter beschikking van campers 
(kentekenbewijs II = "Speciaal voertuig camper"). Het parkeren van andere voertuigen 
(caravans, auto's, motoren, touringcars, verkooptrailers) en het opzetten van tenten is op 
dit terrein niet toegestaan. Ongeautoriseerd geparkeerde voertuigen worden tegen 
betaling verwijderd. Kamperen (luifels etc.) is niet toegestaan.  
 
3. Aanmelding, gebruiksduur en kosten 
 
Het gebruikstarief van de camperparkeerplaats is geregeld in het parkeerreglement van 
de stad Recklinghausen. De maximale gebruiksduur is 3 nachten, het gebruikstarief 

bedraagt € 8,00 per dag/24 uur. Aanmelding of reservering van een parkeerplaats is niet 
nodig. Het is niet toegestaan om parkeerplaatsen vrij te houden. Op de parkeerplaats is 
een parkeerautomaat aanwezig, waar de gebruikskosten kunnen worden betaald door op 
de tariefknop "Wohnmobil" te drukken (muntinworp of kaartbetaling). Bij een verblijf van 
meerdere dagen moet de vergoeding voor extra dagen uiterlijk 24 uur na aankoop van het 
eerste kaartje worden betaald. Het parkeerkaartje moet duidelijk zichtbaar achter de 
voorruit van de camper worden aangebracht.  
 
4. Uitrusting  
 
Het terrein heeft 6 camperplaatsen en een stroompaal met 4 stopcontacten voor de 
stroomvoorziening (0,50 Euro per kWh).  
Op loopafstand van het Dr.-Helene-Kuhlmann-Park bevindt zich een openbare toilet. Voor 
de verdere verzorging van drinkwater en de rioolafvoer is het bevoorradingsstation op de 
naburige Konrad Adenauer-parkeerplaats achter de spoorwegonderdoorgang tegen 
betaling beschikbaar. Vers water kan tegen muntinworp (0,10 Euro voor ca. 10 liter) 
worden verkregen. Er is een vuilcontainer voor normale hoeveelheden afval aanwezig. 

 
5. Vuurplaatsen  
 
Open vuur, barbecues etc. zijn op de camperplaats niet toegestaan.  
 
  



 

 

6. Voorkomendheid/nachtrust  
 
Er moet rekening worden gehouden met buurtbewoners en andere kampeerders. Het 
verlaten van de camperparkeerplaats en de aankomst en het vertrek met de camper dient 
zonder geluidsoverlast te gebeuren.  
De nachtrust duurt van 22 uur tot 6 uur. Gedurende deze tijd moet het geluidsniveau tot 
een minimum worden teruggebracht.  
 
7. Vertrek  
 
De plaats moet na gebruik in een schone staat worden achtergelaten.  
 
8. Orde  
 
Alle gebruikers zijn tot orde en netheid verplicht. Alle installaties en voorzieningen moeten 
met zorg worden behandeld.  
 
9. Honden  
Honden zijn op de parkeerplaats toegestaan, maar moeten wel aangelijnd zijn. Er worden 
geen extra kosten in rekening gebracht. Alle afval en restanten moeten onmiddellijk door 
de houders worden verwijderd. Indien nodig kunt u gebruik maken van de gratis zakken 
die in de buurt van het park ter beschikking worden gesteld.  
 
10. Aansprakelijkheid  
De gebruiker is tegenover de stad Recklinghausen aansprakelijk voor alle door het gebruik 
van de camperparkeerplaats veroorzaakte materiële schade en persoonlijk letsel. De 
gebruiker vrijwaart de stad voor eventuele aansprakelijkheidsclaims van derden voor 
schade die ontstaat in verband met het gebruik van de camperparkeerplaats. De gebruiker 
doet van zijn kant afstand van zijn eigen aansprakelijkheidsclaims tegen de stad en, in 
geval van eigen claims, van de vordering tot verhaal tegen de stad Recklinghausen. 
 
11. Huisrecht 
Het huisrecht op de camperplaats wordt uitgeoefend door de stad Recklinghausen, 
vertegenwoordigd door het controlepersoneel. Overtredingen of het niet betalen van de 
dagvergoeding kunnen als administratieve overtreding worden bestraft met een boete 
volgens het Landesstraf- und Verordnungsgesetz. Daarnaast kan de toegang tot het 
terrein worden ontzegd. Hieruit vloeien geen aanspraken op schadevergoeding voort.  
 

 

Neem bij vragen tijdens de openingstijden van maandag tot en met donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur contact op met  
Stadt Recklinghausen, Stadtmarketing und Tourismus,  
Tel.: +49 2361/5050-50 
stadtmarketing@recklinghausen.de 
www.recklinghausen.de 
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