
1. De campinggasten dienen bij aankomst hun 
identiteitsbewijzen af te geven ter registratie en 
kennis te nemen van het “Intern Reglement”. 

 
2. Visite van campinggasten worden slechts met 

toestemming van de Directie binnengelaten 
(9,00 - 22,00 uur). Toegelaten bezoekers 
dienen hun identiteitsbewijzen af te geven en 
de gewone dagprijs te betalen. 

3. De Directie behoudt zich ontegenzeggelijk het 
recht voor om kampeerders te weigeren als er 
geen plaats meer is of  indien deze ongewenst 
zijn. 

4. De openingstijden van de kantoren en de 
verschillende faciliteiten staan aangegeven in 
de betreffende ruimtes. 

5. Aankomst- en vertrektijden zijn geregeld 
volgens het aangegeven rooster. De 
kampeerders zijn verplicht om vóór 9 uur op de 
dag van hun vertrek hun plaats te verlaten. De 
rekening wordt op de dag van aankomst 
voldaan. 

6. Staanplaatsen op de camping worden altijd 
door de Directie aangewezen. De 
campinggasten dienen zich te houden aan de 
aanwijzingen van de Directie voor wat betreft 
het parkeren van auto’s en plaatsing van tent 
of caravan, die op geen enkele wijze de 
doorgang mogen belemmeren. Auto’s mogen 
slechts stapvoets rijden. 

7. Tussen 14 - 16 uur en 23 - 7 uur zijn alle 
geluiden die de rust van de gasten kunnen 
verstoren, waaronder ook het opzetten en 
afbreken van tenten, streng verboden. In deze 
uren mogen er dus ook geen radio’s aan staan 
of andere geluisapparatuur, is het verboden 
om in groepen en rumoerige bijeenkomsten bij 
elkaar te komen of gebruik te maken van de 
speeltuin en de zwembaden. De hefboom bij 
de ingang is in die uren gesloten en het is dan 
ook absoluut verboden om met 
motorvoertuigen rond te rijden of het terrein te 
verlaten. 

8. Brommers en motors moeten aan de hand 
worden meegevoerd. 

9. Geluidsapparatuur moet op lage geluidssterkte 
worden gehouden en mag absoluut niet aan 
staan tijdens de eerder aangegeven 
rusturen.Wie zich hier niet aan houdt, zal van 
de camping worden verwijderd. 

10. Elke kampeerder dient toezicht te houden op 
zijn eigen bezittingen. De Directie stelt zich in 
geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele 
verdwijning van goederen en van waarden die 
niet in bewaring zijn gegeven. 

11. Het is streng verboden om schade toe te 
brengen aan planten en bomen en 
uitrustingen die toebehoren aan de 
camping. Het is tevens verboden om 
gootjes te graven om de tent heen, kokend, 
gezouten of afvalwater of een andere 
vloeistof op het terrein af te gieten en vuren 
aan te steken. Men is niet aansprakelijk 

voor schade als gevolg van omgevallen 
bomen of takken of andere schade 
veroorzaakt door niet te voorziene 
natuurrampen.Voor het gebruik van een gril 
dient men eerst toestemming te vragen aan 
de Directie. 

12. Het gebruik van de verschillende uitrustingen, 
inclusief zwembad, speeltuin en dergelijke, is 
voor eigen risico. 

13. Papier en afval dienen in de daarvoor 
bestemde vuilnisbakken te worden 
gedeponeerd. 

14. Er mag alleen gewassen en afgewassen 
worden in de speciale wasbakken.  

15. Auto’s mogen alleen worden gewassen in de 
daarvoor bestemde ruimtes en op de 
toegestane tijden. 

16. Toelating van honden is ter discretie van de 
Directie. Indien een hond wordt toegelaten, 
dan dient deze in elk geval aangelijnd te 
blijven. De eigenaar is aansprakelijk voor 
eventuele schade die zijn hond heeft 
aangericht.  

17. Voetbal, jeu de boules en volley zijn verboden.  

18. Minderjarigen worden alleen toegelaten 
indien vergezeld door ouders of 
meerderjarige familieleden. Kinderen 
mogen alleen onder begeleiding gebruik 
maken van de uitrustingen en van de 
toiletten. Ouders zijn direct aansprakelijk 
voor hun kinderen en dienen op hun 
kinderen te letten; de Directie stelt zich niet 
aansprakelijk in deze.  

19. Correspondentie moet persoonlijk door 
volwassenen worden afgehaald bij het kantoor 
van de Directie. Correspondentie die na 7 
dagen nog niet is afgehaald, wordt naar de 
afzender teruggezonden. 

20. Indien men deze camping binnentreedt, 
betekent dat, dat men dit REGLEMENT 
accepteert en volledig zal naleven. Het 
Reglement kan ook worden uitgebreid met 
extra regels, indien de Directie dat 
noodzakelijk acht voor een beter functioneren 
van de camping.  

 
21. Het personeel van de camping is bevoegd om 

ervoor te zorgen dat dit reglement wordt 
nageleefd en de Directie te waarschuwen 
indien dit niet gebeurt. Personen die zich er 
niet aan houden worden direct van de camping 
verwijderd. 

 
 

Wij zijn verheugd U hier te mogen 
ontvangen en wensen U een 
plezierig en rustig verblijf toe op 
onze camping 
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