
HUISREGLEMENT  

 

I. – ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Toelatings- en verblijfsvoorwaarden  

Niemand mag het kampeerterrein betreden, zich erop installeren of erop verblijven zonder de toelating van de 

beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze laatste is verplicht te waken over de netheid en de orde op het 

kampeerterrein en over de naleving van de toepassing van dit huisreglement. Het feit dat men verblijft op het 

kampeerterrein impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis om dit reglement 

na te leven. Niemand mag zich er permanent vestigen.   

2. Politieformaliteiten  

Bij toepassing van artikel R. 611-35 van het Franse wetboek inzake de toelating en het verblijf van buitenlanders en 

het asielrecht, is de beheerder ertoe gehouden de klant van een buitenlandse nationaliteit meteen bij aankomst een 

individuele politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Daarop moet meer bepaald het volgende vermeld worden: 

1° De naam en de voornamen; 2° De geboortedatum en -plaats; 3° De nationaliteit; 4° De gebruikelijke woonplaats. 

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld worden op de fiche van een van de ouders.  

3. Installatie      

De uitrusting om te kamperen in openlucht en het bijbehorende materiaal moeten geïnstalleerd worden op de 

aangeduide plaats, in overeenstemming met de richtlijnen gegeven door de beheerder of zijn vertegenwoordiger.   

4. Onthaal     Open van 9 tot 19 u in het hoogseizoen en van 9 tot 12 u en van 14.30 tot 19 u in het laagseizoen. 

U vindt aan het Onthaal alle inlichtingen over de diensten op het kampeerterrein, informatie over de 

bevoorradingsmogelijkheden, de sportfaciliteiten, de toeristische bezienswaardigheden in de streek en allerlei nuttige 

adressen. Er is voor de klanten een systeem beschikbaar om klachten te verzamelen en te behandelen.  

5. Meldingen  

Dit huisreglement hangt uit aan de ingang van het terrein en aan het Onthaal. Het kan op verzoek overgemaakt worden 

aan de klanten. Voor de geclassificeerde kampeerterreinen moet de categorie van het klassement met de aanduiding 

toerisme of recreatie en het aantal kampeer- of recreatieplaatsen vermeld worden.  

De prijzen van de verschillende prestaties worden aan de klanten meegedeeld volgens de voorwaarden bepaald door 

het besluit van de minister belast met consumentenzaken en kunnen geraadpleegd worden aan het Onthaal.  

6. Vertrekmodaliteiten  

De klanten worden verzocht hun vertrek de dag voordien aan het Onthaal te melden. Klanten die vóór de opening van 

het Onthaal wensen te vertrekken, moeten de dag voordien hun verblijf betalen.   

7. Lawaai en stilte  

De klanten worden verzocht elke vorm van geluidsoverlast en luidruchtige gesprekken die hun buren zouden kunnen 

storen, te vermijden. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig geregeld worden. Autoportieren en koffers dienen 

zo zacht mogelijk gesloten te worden. Honden en andere dieren mogen nooit los rondlopen en mogen niet alleen op 

het kampeerterrein achtergelaten worden, zelfs niet als ze opgesloten zijn. Hun eigenaren zijn steeds burgerlijk 

aansprakelijk. De beheerder staat garant voor de rust van zijn klanten door tijdstippen te bepalen waarop absolute 

rust moet worden gerespecteerd.  



8. Bezoekers  

Bezoekers kunnen, na akkoord van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, en onder de verantwoordelijkheid van de 

kampeerders die hen ontvangen, toegelaten worden. De bezoekers mogen geen gebruik maken van het zwembad. 

Klanten kunnen één of meerdere bezoekers ontvangen aan het Onthaal. Enkel de voorzieningen op het 

kampeerterrein zijn toegankelijk voor de bezoekers. Auto’s van bezoekers zijn verboden op het kampeerterrein.  

9. Verkeer en parkeerbeleid voor voertuigen  

Op het kampeerterrein moeten voertuigen zich aan een beperkte snelheid houden. Verkeer is toegestaan van 8 tot 

22.30 uur. Alleen voertuigen die toebehoren aan de op het kampeerterrein verblijvende kampeerders mogen op het 

kampeerterrein rijden. Parkeren is uitsluitend toegelaten op de daartoe voorziene plaatsen binnen de camping en is 

verboden op plaatsen die bedoeld zijn voor verblijf. Wij staan op respect voor anderen, omdat dit bevorderlijk is voor 

de rust en de veiligheid van iedereen, alsook voor de schoonheid en de milieuvriendelijkheid.   

10. Onderhoud en staat van de voorzieningen  

Iedereen dient zich te onthouden van alles wat kan schaden aan de netheid, de hygiëne en de aanblik van het 

kampeerterrein, en in het bijzonder van de sanitaire installaties. Het is verboden om afvalwater op de grond of in de 

goot uit te gieten. Klanten dienen hun afvalwater in de daartoe voorziene installaties uit te gieten. Huishoudelijk afval, 

afval van welke aard ook en papier moeten in de daartoe voorziene vuilbakken gegooid worden. Wassen is enkel 

toegelaten in de daartoe voorziene wasbakken.  

Het ophangen van de was moet voornamelijk gebeuren op waslijnen. De was mag tot 10 uur opgehangen worden in 

de nabijheid van de accommodaties, op voorwaarde dat dit discreet gebeurt en de buren niet hindert. Er mag nooit 

een waslijn vanaf een boom gespannen worden. Beplanting en bloemen moeten gerespecteerd 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 kampeerplaats door middel van een eigen omheining af te bakenen, noch in de grond te delven. Elke 

reparatie van schade toegebracht aan planten, aan omheiningen, aan het terrein of aan de installaties van het 

kampeerterrein, wordt in rekening gebracht van de dader. De plaats die werd gebruikt tijdens het verblijf moet 

onderhouden worden in de staat waarin de kampeerder deze aantrof bij het betreden van het terrein.  

Het is verboden te roken binnen in de huuraccommodaties die eigendom zijn van de camping. 

11. Veiligheid  

a) Brand. Open vuur (hout, houtskool enz.) is ten strengste verboden. De kooktoestellen dienen goed onderhouden te 

zijn, goed te functioneren en niet gebruikt te worden in gevaarlijke omstandigheden. In geval van brand onmiddellijk 

de Directie waarschuwen. De brandblussers mogen, in geval van nood, door iedereen gebruikt worden. Een EHBO-kit 

is beschikbaar aan het Onthaal. 

b) Diefstal. De Directie is verantwoordelijk voor de aan het Onthaal afgegeven voorwerpen en staat in voor het 

algemene toezicht op het terrein. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en moet aan de 

verantwoordelijke melding doen van iedere verdachte persoon op het terrein. De klanten worden verzocht de 

gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de vrijwaring van hun materiaal. De Directie wijst elke 

aansprakelijkheid af in geval van een incident waarvoor de kampeerder burgerlijk aansprakelijk is. 

12. Spel  

In de buurt van de installaties mag niet op wilde of hinderlijke wijze gespeeld worden. Kinderen moeten steeds onder 

toezicht van hun ouders blijven.  

 



13. Toegang tot het zwembad  

Om hygiënische redenen zijn zwemshorts verboden. De Directie verduidelijkt dat vóór het zwemmen het gebruik van 

de douche en voetdouche verplicht is. Kinderen moeten begeleid worden door een volwassene. Het is formeel 

verboden te springen en zich op wilde wijze te amuseren, anders kan de toegang tot deze zone ontzegd worden. Wij 

rekenen erop dat iedereen het aangenaam houdt voor elkaar. 

14. Stallen van onbezet materiaal  

Onbezet materiaal mag alleen op het terrein achtergelaten worden mits toelating van de Directie en enkel op de 

aangewezen plaats. Voor deze voorziening wordt een vergoeding gevraagd.   

14. Inbreuk op het huisreglement      

Indien een klant het verblijf van anderen zou hinderen of de bepalingen van dit huisreglement niet zou respecteren, 

kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien dit nodig geacht wordt, mondeling of schriftelijk de betreffende 

persoon aanmanen zijn/haar hinderlijke gedrag stop te zetten. Bij herhaalde of ernstige overtredingen van het 

huisreglement en na een aanmaning door de beheerder om het reglement na te leven, kan de beheerder de 

overeenkomst ontbinden. In geval van een strafrechtelijke inbreuk kan de beheerder een beroep doen op de 

ordediensten.  
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