
Honden zijn in geen enkel gebouw op het terrein toegestaan (m.u.v. je eigen accommodatie), ook niet in de sanitaire gebouwen.

Mocht je na het lezen van dit reglement nog vragen hebben dan helpen onze medewerkers van de receptie je graag!

DAGBEZOEKERS:
Voor dagbezoekers is het niet toegestaan om een 
hond mee te nemen. 

CAMPING:
Op de camping kun je terecht op speciaal daarvoor 
toegewezen kampeerplaatsen. Er zijn, mits aange-
meld, maximaal 2 honden per plaats toegestaan. 

DIERENARTS: 
Er bevindt zich een dierenartsenpraktijk in Horst: 
Americaanseweg 33, 5975 GN Horst 
0031 (0) 77 398 21 69.

HULPHONDEN:  
Voor hulphonden wordt een uitzondering gemaakt op 
enkele regels van dit hondenreglement. Hulphonden 
zijn honden die mensen met beperkingen helpen hun 
zelfstandigheid te vergroten. Deze hulphonden mogen 
overal op het park komen, dus ook in de gebouwen. 

BUNGALOW:
In diverse bungalows zijn huisdieren toegestaan. Per 
bungalow zijn, mits aangemeld, maximaal 2 honden 
toegestaan.   

Op De Schatberg zijn ook honden welkom. We doen ons 
best om ervoor te zorgen dat verblijfsgasten met hond 
en zonder hond geen hinder van elkaar hebben. Daarom 
hebben we een hondenreglement waar verblijfsgasten 
en hun hond zich aan moeten houden. 

Een beroep op het niet gelezen hebben van 
dit reglement zal op geen enkele wijze worden 
geaccepteerd.

ALGEMENE INFORMATIE EN REGELS
• Er zijn speciale kampeerplaatsen en accommodaties
 waar je met je hond kunt verblijven. 
• Je trouwe viervoeter dient aangemeld te worden bij
 de receptie daar kun je dan ook het verschuldigde
 bedrag voldoen. 
• Honden mogen zich alleen binnen de aangegeven  
 gebieden bevinden. De grenzen van die gebieden 
 zijn gemarkeerd door afrastering en bijbehorende
 

 

 borden. En zijn terug te vinden op de plattegrond op 
 de achterzijde van dit reglement. 
• Honden moeten ten alle tijden aangelijnd zijn. Met 
 uitzonderding van het hondentrimparcours, die is 
 omheind en hier kunnen honden loslopen. 
• Er is een speciale zwemplaats voor honden op het 
 park. Deze ligt bij het trimparcours. Dit is de enige 
 plek waar honden het water in mogen om af te koelen.

HET HONDENREGLEMENT



+  EHBO-posten: receptie & zwembad
1.  Centrumgebouw
2.  Fietsverhuur
3.  Waterspeeltuin
4.  Verwarmd binnenbad
5.  Buitenbad
6.  Zandstrand

7.  Zwemmeer
8.  Spar Supermarkt
9.  Zonneweide
11. Visgelegenheid
12. Kweekvijver
13. Waterskibaan
15. Woonhuizen beheerder
16. Milieustraat
19. Toiletgebouw MIVA 
20. Wasserette/ drogers
21. Sport & Speelpark
22. Klimboot
23. Adveture Golf
24. Paintball
25. Voetbalveld
26. Bospoort (gesloten)
27. Bollo’s huisje
28. Sanistation camper
29. Fun & Entertainment Center
31. Receptie Eurocamp
32. Receptie Roan
33. Receptie Vacansoleil

Gebieden waar honden zich 
(aan de lijn) mogen begeven

Hondentoiletten

Hondenzwemplaats

Hondentrimparcours

Hondenvoorzieningen

Type 4B1 Comfort

4-pers. bungalow

Type 4BL Luxe

4-pers. bungalow 

Type 6B
6-pers. burchtwoning 

Type 6BK Standaard

6-pers. kinder burchtwoning

Type 6D2 Comfort

6-pers. waterwoning

Type 6D2 Comfort

6-pers. boerderijwoning

Type 6D2 Comfort

6-pers. terraswoning 

Type 6D2 Comfort

6-pers. appelvinkwoning 

Type 6DK Comfort

6-pers. kinder terraswoning

Type 6CE Comfort

6-pers. bungalow

Type 8CE Comfort

8-pers. bungalow

Type 8E Comfort

8-pers. terraswoning

Type 10L Luxe

10-pers. bungalow

Type 12GL Luxe

12-pers. bungalow

Type 12CET Comfort

12-pers. extra toegankelijk

Type 12G Comfort

12-pers. bungalow 

Lakeside type 12L2 Luxe

12-pers. watervilla

Lakeside type 14C1 Comfort

14-pers. watervilla 

Lakeside type 14C2 Comfort

14-pers. culinaire watervilla

Lakeview type 32RL Luxe

16- tot 32-pers. groepshotel

Landal Domein De Schatberg

Standaard

Totaalcomfort
±130m2 | 16 amp. | Eigen sanitair en 
keuken | Honden toegestaan 

VIP-comfort
±150m2 | 10 amp. | Eigen sanitair met
sauna en ligbad

Supercomfort
±150m2  | 10 amp. | Eigen sanitair

Supercomfort MIVA-geschikt
±150m2  |10 amp. | Eigen sanitair 

Comfortplaats L
 ±120m2 | 16 amp. 

Comfortplaats L - Kinderveld
±120m2 | 16 amp. | Autovrij

Comfortplaats L - Hondenveld 
±120m2 | 16 amp. 

Comfortplaats M - Hondenveld 
±120m2 | 10 amp. 

Comfortplaats M+ - Hondenveld 
±120m2 | 10 amp. | Autovrij 

Comfortplaats M - Kinderveld
±120m2 | 10 amp. 

Comfortplaats - Hondenveld
±100m2 | 10 amp. 

Comfortplaats
±100m2 | 10 amp. 

Kampeerplaatsen

Chalets 
Chalet Beiepikske 
(Koolmeesje) 6-persoons

Chalet Inketske 
(Eekhoorn) 4-persoons

Chalet Glaassniejer
(Libel) 4-persoons


