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1. Algemene voorwaarden voor toegang en verblijf  
Om toegelaten te worden tot het kampeerterrein, om zich te installeren of te 
verblijven, moet men allereerst toestemming verkrijgen van de beheerder of zijn 
vertegenwoordiger. 
Deze laatste is verplicht toe te zien op het algemeen onderhoud en het algeheel 
functioneren van het terrein evenals op de naleving van onderstaand reglement. 
Het feit dat men verblijft op het kampeerterrein houdt in dat u de voorwaarden, zoals 
bepaald in dit reglement, accepteert en naleeft. 
Niemand mag zich permanent vestigen op het terrein. 
 
2. Politieformaliteiten  
Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders, kunnen slechts aanvaard worden 
mits voorlegging van een schriftelijke toestemming van laatstgenoemden. 
Artikel R.611-35 betreffende de toelating en het verblijf van buitenlanders en het 
asielrecht bepaalt dat de beheerder verplicht is de gasten met een buitenlandse 
nationaliteit een individuele gegevenskaart in te laten vullen en te laten ondertekenen, 
en dit direct bij aankomst.  
Deze kaart moet o.a. de volgende gegevens vermelden 
1° Naam en voornamen;  
2° Datum en plaats van geboorte;  
3° Nationaliteit;  
4° Huidige verblijfplaats (adres).  
Kinderen jonger dan 15 jaar mogen op de gegevenskaart van één van de ouders 
vermeld worden. 
 
3. Installatie 
 
De kampeeruitrusting en het benodigde materiaal moeten op de door de beheerder of 
zijn vertegenwoordiger aangeduide plaats geïnstalleerd worden. 
  
4. Receptie 
 
Openingstijden: 9-12 uur en 14-18 uur.  



Hier kunnen alle inlichtingen verkregen worden omtrent de door de camping 
verleende diensten, de winkels, de sportfaciliteiten, de toeristische 
bezienswaardigheden van de streek en allerlei nuttige adressen. 
Klachten kunnen worden ingediend bij de receptie. 
 
 
 
5. Mededelingen 
 
Dit campingreglement hangt aangeplakt bij de ingang van het terrein en bij de 
receptie. 
Het kan op aanvraag aan de klant overhandigd worden. 
Voor de geclassificeerde campings moet de categorie van het klassement met de 
aanduiding toerisme of recreatie en het aantal kampeer- of recreatieplaatsen vermeld 
worden. 
Het tarief van de verscheidene faciliteiten wordt aan de gasten bekend gemaakt 
volgens de voorwaarden bepaald door een wetsbepaling van de minister belast met de 
consumentenzaken en is in te zien bij de receptie. 
 
  
6. Vertrekvoorwaarden 
 
Kampeerders worden verzocht een dag voor vertrek de receptie te verwittigen van hun 
vertrek. Kampeerders die vóór de opening van de receptie wensen te vertrekken, 
moeten de dag voor hun vertrek hun rekening voldoen. 
 
7. Rust 
 
Kampeerders worden dringend verzocht elke vorm van geluidsoverlast en 
luidruchtige gesprekken te vermijden. Geluidsapparaten dienen afgestemd te worden 
op de omgeving. Autoportieren dienen zo zacht mogelijk gesloten te worden. 
Honden en andere dieren mogen nooit los rondlopen en mogen niet alleen op de 
camping achtergelaten worden, zelfs niet als ze opgesloten zijn. Hun eigenaren zijn 
zonder uitzondering wettelijk aansprakelijk. 
De beheerder staat garant voor de rust voor zijn gasten door tijden te bepalen waarop 
absolute rust gerespecteerd dient te worden 
 
 
8. Bezoekers  
 
Bezoekers kunnen, na akkoord van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, en onder 
verantwoordelijkheid van de gasten die ze ontvangen, toegelaten worden. Gasten 
kunnen één of meerdere bezoekers ontvangen bij de receptie. De voorzieningen en de 
installaties op het kampeerterrein zijn toegankelijk voor bezoekers. De toegang voor 
bezoekers kan betalend zijn volgens een tarief dat bij de ingang van de camping en de 
receptie vermeld moet worden. 
Auto’s van bezoekers worden niet toegelaten op de camping. 
 
9. Verkeer en parkeerbeleid voor voertuigen 
 



Op het kampeerterrein moeten voertuigen zich aan een beperkte snelheid houden. 
Verkeer is toegestaan van 7.30 tot 22.30 uur. 
Alleen voertuigen behorende aan de op de camping verblijvende kampeerders mogen 
op de camping rijden. 
Parkeren uitsluitend op daarvoor aangewezen plaatsen en verboden op plaatsen die 
bedoeld zijn voor verblijf. Geparkeerde voertuigen mogen nooit het verkeer 
belemmeren noch de installatie van nieuwe campinggasten hinderen. 
 
  
10. Onderhoud en staat van voorzieningen 
 
Iedereen dient zich te onthouden van alles wat kan schaden aan de netheid, de hygiëne 
en de aanblik van de camping, en in het bijzonder van de sanitaire installaties. Het is 
verboden om afvalwater op de grond of in de goot te lozen. Eigenaars van een caravan 
dienen hun afvalwater in de daarvoor bestemde installaties te lozen. Het huishoudelijk 
afval, van welke aard dan ook, en het papier, moeten in de daartoe bestemde 
vuilcontainers gegooid worden. 
Wassen is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken. Het ophangen van 
de was moet gebeuren op de daartoe bestemde gemeenschappelijke waslijnen, indien 
voorzien. De was mag tot 10 uur opgehangen worden op de staanplaatsen, op 
voorwaarde dat dit discreet gebeurt en het de buren niet hindert. Er mag geen waslijn 
vanaf een boom gespannen worden. 
Met bomen, planten en bloemen dient voorzichtig omgesprongen te worden. Het is 
verboden om spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen of af te breken of iets te 
planten. Het is tevens niet toegestaan de staanplaats door middel van een eigen 
omheining af te bakenen, noch gaten te graven. Elke reparatie van schade, toegebracht 
aan planten, aan omheiningen, aan het terrein of aan de campinginstallaties, wordt in 
rekening gebracht van de dader. 
Elke campingplaats dient gedurende de gehele duur van het verblijf in goede staat 
gehouden te worden. 
  
11. Veiligheid  
 
a) Brand 
 
Open vuur (hout, houtskool enz.) is ten strengste verboden. De kooktoestellen 
dienen goed onderhouden te zijn, perfect te functioneren en niet gebruikt te worden in 
gevaarlijke omstandigheden. In geval van brand, onmiddellijk de directie 
waarschuwen. 
De brandblussers kunnen, in geval van nood, door iedereen gebruikt worden. Een 
EHBO kit is beschikbaar bij de receptie. 
 
b) Diefstal 
 
De directie is verantwoordelijk voor de bij de receptie afgegeven voorwerpen 
en staat in voor een algemeen toezicht over het terrein. De kampeerder behoudt de 
verantwoordelijkheid over zijn eigen installatie en moet melding doen van iedere 
verdachte persoon op het terrein. Hoewel het toezicht op de camping verzekerd is, 
wordt de kampeerders verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor 
de beveiliging van hun eigendommen. 



  
12. Spellen  
 
In de buurt van de installaties mag niet op wilde of hinderlijke wijze gespeeld worden. 
De vergaderzaal is alleen geschikt voor rustige spelletjes. 
Kinderen moeten steeds onder toezicht van hun ouders blijven. 
  
13. Winterstalling 
 
Onbezet materiaal mag alleen op het terrein achtergelaten worden mits goedkeuring 
van de beheerder en enkel op de aangewezen plek. Voor deze voorziening kan een 
vergoeding gevraagd worden. 
  
14. Inbreuk op de campingregels 
 
Indien een klant het verblijf van anderen hindert of de voorwaarden van het 
campingreglement niet respecteert, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, 
indien dit nodig geacht wordt, mondeling of schriftelijk de betreffende persoon 
aanmanen zijn/haar hinderlijk gedrag achterwege te laten. Bij herhaalde of ernstige 
overtredingen van het reglement kan de beheerder de daders de verdere toegang tot de 
camping ontzeggen. Indien een strafbaar feit gepleegd wordt, zal de directie een 
beroep doen op de ordediensten. 
 
 
15. Huuraccommodatie 
 
Huisdieren zijn niet toegestaan in de huuraccommodaties. 
Het is streng verboden te roken in de huuraccommodaties. 


