
Camping Regels 
1. Kamperen is alleen toegestaan in een tent, (vouw)caravan, vouw wagen of camper. Het 

plaatsen van partytenten of het uitbouwen van je tent is niet toegestaan op de camping i.v.m 

ruimtegebrek. 

2. Personenauto’s worden niet toegelaten op de camping zelf. Deze kunnen geplaatst worden 

op de parkeerplaats van de camping. Stadscamping Tilburg is niet verantwoordelijk voor de 

geparkeerde auto’s. Er is geen surveillance voor het parkeerterrein aanwezig. Parkeren is dus 

op eigen risico. 

3. Toegang tot de camping wordt alleen verleend wanneer de gast in het bezit is van een geldig 

boekingsbewijs. De gast ontvangt na toegangscontrole een polsbandje. De gast dient het 

polsbandje gedurende het gehele verblijf te dragen. Zonder campingbandje wordt de 

toegang tot de camping geweigerd. 

Het type polsbandje wordt bepaald door het aantal overnachtingen dat de gast heeft 

geboekt.  

4. Medewerkers van de camping hebben het recht de gast naar een specifiek deel van het 

campingterrein te verwijzen om daar de tent neer te zetten. Daarbij zal rekening worden 

gehouden met groepen die samen reizen. Een plaats op voorhand reserveren is niet 

mogelijk. 

5. Op de camping is constante beveiliging / beheer  aanwezig. Voor calamiteiten word je 

verwezen naar deze beveiligingsmensen en/of naar de receptie  van de camping.  

6. Op het kampeerterrein zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig, zoals warme 

douches, toiletten en wasbakken. Houd deze voorzieningen netjes en schoon, zodat degene 

na jou ook naar een schoon toilet of douche kan.  

7. Er is geen stroomvoorziening aanwezig op de camping. Aggregaten zijn om veiligheids- en 

geluidsoverlastredenen verboden op de camping. Wel is er de mogelijkheid je mobiele 

telefoon op te laden bij de Bar tent 

8. Open vuur, BBQ’s en gasflessen zijn verboden buiten het daarvoor aangewezen gebied. In 

geval van extreme droogte kan besloten worden hierop een algeheel verbod in te stellen. 

9. Huisdieren zijn verboden op de camping. 

10. Stadscamping Tilburg is niet  verantwoordelijk voor diefstal van goederen. Er zijn lockers 

beschikbaar voor het opbergen van goederen.  

11. Roken is toegestaan, maar NIET in de Flexotels, Festipi’s, toiletten, douches en bar tent. 

12. Afval dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde containers. Bij aankomst 

worden vuilniszakken uitgedeeld. Deze zijn tevens te verkrijgen bij de receptie. Zorg dat je 

alles zo schoon mogelijk houdt. Kortom, houd de camping groen..!  

  



Campsite Rules 
1. Camping is allowed in a tent, caravan or campervan only. The use of party tents or any other 

form of expanding, other than for sleeping purposes, is prohibited. 

2. Personal transportation is not allowed on the camping. There is a parking facility at the 

campsite, only for campsite guests. Stadscamping Tilburg has no responsibility and/or 

surveillance for the vehicles parked at the parking facilities.  

3. Admittance to the campsite can only be allowed when in possession of the e-ticket with 

camping reservation on it and in combination with a valid Roadburn ticket. After ticket control 

you receive a camping wristband, which is to be carried throughout the stay. The type of 

wristband is determined by the number of days you stay at the camping. No admittance to 

the camping without wristband. The entrance to the camping will be manned and checked 24 

hours a day as well as the camping itself. The Roadburn general conditions apply on the 

camping tickets. These can be found on the ticket page on www.roadburnfest.com. 

4. The organisation of Stadscamping Tilburg preserves the right to redirect guests to a specific 

area of the  campsite. Off course the fact that some groups want to stay together is taken into 

consideration. There is no possibility to reserve an area beforehand. 

5. There will be constant staff for security / management of the camping. In case of an 

emergency go to the staff and/or reception on site. 

6. The campsite has sufficient sanitary facilities like showers, toilets and washbasins. Please keep 

these facilities neat and clean so that the persons after you can enjoy the same clean sanitary 

facilities. 

7. There no  power supply on the campsite for campers or caravans. Bringing your own power 

aggregate is prohibited due to safety regulation and noise reduction. It is possible to charge 

cell phones in the bar tent. 

8. It is not allowed to use gas, open fire and/or barbecue coal outside the designated area. 

9. It is not allowed to bring pets or other animals to the camping. 

10. Stadscamping Tilburg is not responsible for any loss of goods. We have rental lockers for your 

valuable stuff. 

11. Smoking is allowed but NOT in the Flexotels, Festipi’s, toilets, showers and bar tent. 

12. Please use the garbage containers. At arrival the guest receives a garbage bag. You can also 

get these at the reception. Clean up and keep the campsite green! 

 

http://www.roadburnfest.com/

