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Waardevolle spullen 
Laat je waardevolle spullen thuis. De organisatie is niet verantwoordelijk voor vernieling of diefstal van 
je meegebrachte eigendommen. Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemers is niet 
toegestaan. 

Roken, drugs en alcohol 
Roken geldt de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrens (18+) en dus is dit niet toegestaan op BUB 
Buitenkamp voor deelnemers. Het nuttigen van alcohol door leiding valt onder eigen 
verantwoordelijkheid van de leiding (buiten de programma-tijden (dus na bedtijd voor de 
deelnemers) en we verwachten dat er altijd minimaal 2 personen nuchter zijn in het geval van 
calamiteiten. Het nuttigen of meenemen van sterkedrank is op het hele terrein niet toegestaan. Bij 
alcoholmisbruik of overlast t.g.v. alcoholgebruik zal handhavend worden opgetreden. Het bezit of 
gebruik van verdovende middelen (waaronder softdrugs) is verboden en leidt tot onmiddellijke 
verwijdering van het terrein.  
 
 
Tot slot 
Door tijdens “BUB Buitenkamp” het terrein te betreden, ga je akkoord met onze regels. Wanneer je je 
niet houdt aan de kampregels en aanwijzingen van de kampstaf of organisatie kun je van het terrein 
verwijderd worden. In geval van strafbare feiten zijn wij genoodzaakt de politie in kennis te stellen. 
Iedere individu en iedere deelnemer op “BUB Buitenkamp”, is zelf verantwoordelijk voor het gedrag 
van zichzelf, alsmede voor de rust, orde en netheid. Het betreden van het “BUB Buitenkamp”-terrein 
en het deelnemen aan “BUB Buitenkamp” is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade/letsel aan personen of eigendommen. 
 
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan tijdens “BUB Buitenkamp”, kan de Kamp staf 
worden geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle gevallen die 
niet binnen deze regels vallen, beslist dus de kamp staf. Deze beslissingen zijn bindend. Van 
conflicten en beslissingen wordt de contactpersoon van de deelnemer op de hoogte gesteld. 

 


