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BINNEN VERORDENING
1. Toelatings- en verblijfseisen
Om op de camping binnen te mogen, te schikken of te verblijven, moet u toestemming hebben gekregen van de
manager of zijn vertegenwoordiger. Deze laatste heeft de plicht om het juiste gedrag en de volgorde van de camping
te waarborgen en de toepassing van deze interne voorschriften te eerbiedigen.
Een verblijf op de camping houdt in dat de bepalingen van deze verordening worden aanvaard en dat u zich ertoe
moet verbinden hieraan te voldoen.
Niemand kan er een thuis van maken.
Alle personen die de camping betreden, dienen zich bij de receptie te melden, ongeacht het tijdstip van hun
verblijf.
Bij aankomst krijgt u een armband die tijdens uw verblijf gedragen moet worden en waarmee u toegang krijgt tot
de verschillende activiteiten en structuren van de camping. In geval van verlies of vernieling, zal een nieuwe armband
worden gegeven aan u voor de som van 5 €.
2. Politieformaliteiten
Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming
van hun ouders.
Op grond van artikel R. 611-35 van de code van binnenkomst en verblijf van buitenlanders en het asielrecht is de
manager verplicht om de cliënt van de buitenlandse nationaliteit bij aankomst een individuele politiekaart te laten
invullen en ondertekenen. Het moet bevatten:
1° De naam en de achternamen;
2° de datum en de plaats van geboorte;
3° Nationaliteit;
4° De gebruikelijke thuis.
Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen op een van de ouderkaarten worden vermeld.
3. Installatie
Buitenaccommodatie en aanverwante apparatuur moeten op de aangewezen locatie worden geïnstalleerd
overeenkomstig de instructies van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.
4. Receptie
Openingstijden :
 Basis- en middenseizoen: 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur.
 Hoogseizoen: 9.m. tot 12 p.m. en 15.m. tot 20.00 uur.m.
Het gastbureau vindt alle informatie over campingdiensten, informatie over leveringsmogelijkheden,
sportfaciliteiten, de toeristische rijkdom van de omgeving en verschillende adressen die nuttig kunnen zijn.
Een claimverzamelings- en verwerkingssysteem is beschikbaar voor klanten.
5. Weergeven
Deze interne wet is te zien bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt gegeven aan elke klant die
daarom vraagt.
Voor geklasseerde campings wordt de classificatiecategorie met vermelding van toerisme of recreatie en het
aantal toeristische of recreatieve terreinen weergegeven.
De prijzen voor de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld onder de door de minister van
Consumentenzaken vastgestelde voorwaarden en doorzoekbaar bij de receptie.
6. Vertrekvoorwaarden
Klanten wordt aangeraden de receptie uiterlijk de dag voor vertrek op de hoogte te stellen van hun vertrek.
Klanten die van plan zijn om te vertrekken voor de openingstijd van de receptie moeten betalen voor hun verblijf de
dag ervoor.
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7. Lawaai en stilte
U wordt geadviseerd om geluiden en discussies die hun buren kunnen storen, te vermijden.
Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deur- en borstsluitingen moeten zo discreet
mogelijk zijn.
De manager zorgt voor de rust van zijn klanten door schema's in te stellen waarin de stilte totaal moet zijn, van
middernacht tot 7 uur per .m.
8. Dieren
Honden van de 1e en 2e categorie zijn niet toegestaan.
Per locatie is slechts één huisdier toegestaan.
Honden en andere dieren :
 mag nooit op vrije voeten worden gelaten.
 Zij zouden niet op de camping moeten worden verlaten, zelfs als zij worden opgesloten, in afwezigheid van
hun meesters, die burgerlijk verantwoordelijk voor hen zijn.
 Ze moeten worden ingeënt tegen hondsdolheid (gezondheidskaart die moet worden gepresenteerd zodra u
aankomt).
9. Bezoekers
Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers worden toegelaten tot de camping
onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen.
De gast kan één of meerdere bezoekers ontvangen op de receptie. De diensten en faciliteiten van de campings zijn
toegankelijk voor bezoekers. Het gebruik van deze faciliteiten kan echter worden betaald tegen een tarief dat moet
worden weergegeven bij de ingang van de camping en aan de receptie.
De auto's van bezoekers zijn verboden op de camping.
10. Autoverkeer en parkeren
Binnen de camping moeten voertuigen met een beperkte snelheid rijden.
Verkeer is toegestaan van 07.m. tot 23:30 uur.m.
Alleen voertuigen van de kampeerders die op de camping verblijven, kunnen door de camping worden gereden.
Parkeren is ten strengste verboden op plaatsen die gewoonlijk door accommodatie worden bezet, tenzij hiervoor een
parkeerplaats is voorzien. Parkeren mag het verkeer niet belemmeren of de installatie van nieuwkomers verhinderen.
11. Faciliteiten en faciliteiten
Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die van invloed kan zijn op de netheid, hygiëne en
uitstraling van de camping en de faciliteiten, met inbegrip van sanitaire voorzieningen.
Het is verboden om afvalwater op de grond of in de goten te gooien.
Klanten moeten afvalwater legen in de daarvoor voorziene faciliteiten.
Huisvuil, afval van welke aard dan ook, papieren, moet worden gedeponeerd in de vuilnisbakken.
Wassen is ten strengste verboden buiten de voor dit doel voorziene bakken.
Indien nodig wordt het linnen bij de gewone droger verspreid. Echter, het wordt getolereerd tot 10 a.m. in de
buurt van accommodatie, op voorwaarde dat het discreet is en niet storen de buren. Het mag nooit worden gemaakt
van bomen.
Aanplant en bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd. Het is verboden om spijkers in bomen te planten,
takken te snijden, aanplant te maken.
Het is niet toegestaan om de locatie van een faciliteit op persoonlijke wijze af te bakenen, noch om de grond te
graven.
Eventuele reparaties aan de vegetatie, hekken, terreinen of faciliteiten van de camping vallen onder de
verantwoordelijkheid van de auteur.
De locatie die tijdens het verblijf werd gebruikt, moet worden gehandhaafd in de staat waarin de camper deze
heeft gevonden bij het betreden van het terrein.
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12. Veiligheid
a) Brand.
Open haarden (hout, steenkool, enz.) zijn ten strengste verboden. De kachels moeten in goede staat worden
gehouden en niet onder gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.
In geval van brand, onmiddellijk melden management. Brandblussers kunnen indien nodig worden gebruikt.
Bij de receptie bevindt zich een EHBO-kit.
Het is ten strengste verboden om RIA-faciliteiten te gebruiken voor andere functies dan brandbestrijding. Na een
eerste waarschuwing kan het management u van de camping verwijderen.
b) Vlucht.
Het management is verantwoordelijk voor de op kantoor gedeponeerde artikelen en heeft een algemene
verplichting om de camping te controleren. De kampeerder behoudt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen
installatie en moet de verantwoordelijke persoon melden. Klanten wordt geadviseerd om de gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen te nemen om een back-up van hun apparatuur.
13. Games
Er kunnen geen gewelddadige of ongemakkelijke spellen worden georganiseerd in de buurt van de faciliteiten.
De vergaderruimte kan niet worden gebruikt voor hectische spelletjes.
Kinderen moeten altijd onder toezicht staan van hun ouders.
14. Zwembad
Toegang tot het zwembad is gereserveerd voor kampeerders met een polsbandje, overhandigd bij aankomst.
Jurk : Alleen zwempakken zijn toegestaan om te zwemmen.
Boeien en matrassen zijn niet toegestaan in het zwembad.
15. Dode garage
Onbezet apparatuur mag alleen op de grond worden achtergelaten nadat het management ermee instemt en alleen
op de aangewezen locatie. Deze dienst loont.
16. Het wassen van voertuigen
Het is verboden om uw voertuig, stacaravan, caravan, camper op de camping te wassen.
17. Schending van de interne regelgeving
Indien een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of niet voldoet aan de bepalingen van deze
interne verordening, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk, indien hij dit nodig acht,
de verstoring te staken, mondeling of schriftelijk worden geseinaald.
In het geval van een ernstige of herhaalde schending van de interne regelgeving en nadat de manager is
veroordeeld om te voldoen, kan de manager het contract beëindigen.
In het geval van een strafbaar feit, zal de manager in staat zijn om de politie te bellen.
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