Kampeerreglement dagplaatsen
Artikel 1

Iedereen die op de camping verblijft is verplicht zich aan dit reglement te houden.
Iedere overtreding van dit reglement kan inhouden dat u van de camping wordt verwijderd.

Artikel 2

U meldt zich direct bij aankomst aan op het kantoor om u te laten inschrijven.

Artikel 3

Plaats uw caravan op de aangegeven plaats en volgens de richtlijnen van de campingbeheerder.

Artikel 4

Respecteer het terrein, de gebouwen en de beplantingen. Wij vragen uw medewerking om de
douches en wc’s proper te houden. Laat geen hygiënische banden, luiers en dergelijke achter.
Verspil geen water (wassen van auto’s, besproeien van tuinen enz.).

Artikel 5

Het is verboden afval van welke aard dan ook ergens anders achter te laten dan in de daarvoor
beschikbare vuilnisbakken of containers.

Artikel 6

De kampeerders werpen geen afval in de rivier.

Artikel 7

Afvalwater mag alleen in de daarvoor bestemde plaatsen gestort worden.

Artikel 8

Kampvuur is niet toegestaan. Wees voorzichtig in verband met brandgevaar, bijvoorbeeld bij
barbecue. Controleer uw gasinstallatie, elektriciteit en waterleidingen. Keukenapparatuur en gas-,
olie- of elektrisch verwarming moeten zo geïnstalleerd worden dat alle veiligheidsmaatregelen in
acht worden genomen. Ze moeten in een goed geventileerde ruimte staan op een ondergrond
die geen warmte geleid.

Artikel 9

Respecteer de rust van de kampeerders tussen 22u00 en 07u00.
Binnen deze tijden mag geen enkel voertuig de camping binnenkomen, uitrijden kan altijd.

Artikel 10

Om plaats te laten voor noodvoertuigen en andere, is het parkeren op de toegangswegen niet
toegestaan. Alle kampeerders moeten hun voertuig op hun kampeerplaats zetten. De voertuigen
van bezoekers moeten op de parking blijven.

Artikel 11

Honden zijn toegestaan maar moeten aan de lijn blijven.

Artikel 12

De toegestane snelheid op het kampeerterrein is 5km/uur.

Artikel 13

Gedraag u zodanig dat de andere kampeerders niet gestoord worden.

Artikel 14

Er mag geen enkel wapen op het kampeerterrein meegebracht worden.

Artikel 15

De campingbeheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal, van schade
veroorzaakt door derden of ongevallen die plaats vinden op de camping of bij en in het zwembad.

Artikel 16

De ouders zorgen voor begeleiding van hun kleine kinderen naar de douches en de wc’s. Ze zullen
er tevens voor zorgen dat het terras en sanitair niet als speelplaats worden beschouwd.

Artikel 17

Iedere diefstal of beschadiging zal rechtens herstelling en rechterlijke vervolging met zich
meebrengen.

Artikel 18

Bij iedere wijziging op een kampeerplaats verplicht men zich vooraf toestemming aan de direct te
vragen.

Artikel 19

Koop en verkoop van levensmiddelen en dranken mag alleen plaatsvinden op de daarvoor door
de uitbater aangegeven plaatsen. Verkoop en verspreiding van andere voorwerpen mag alleen
gebeuren met toestemming van de campingbeheerder.

Artikel 20

Iedere persoon die onbekend is aan de camping kan verzocht worden de camping te verlaten op
uitdrukkelijk bevel van de campingbeheerder.
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