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TOELATINGSVOORWAARDEN:

Om op de camping toegelaten te worden moet men toestemming hebben van de directie. Het verblijf op de
camping houdt in dat men de bepalingen van dit reglement accepteert en dat men verplicht is zich daaraan te
houden. De eigenaar van de camping is verantwoordelijk voor de orde en goed gedrag op de camping; hij heeft de
plicht ernstige overtredingen van het reglement te bestraffen. Iedere overtreding zal kunnen leiden tot het
verwijderen van de dader van het campingterrein. In geval van een ernstig verschil kan de kantor voor bemeddeling
MEDICYS (www.medicys.fr) worden ingeschakeld. Iedereen die minimaal één nacht op de camping verblijft,
moet van tevoren zijn identiteitspapieren laten controleren bij de receptie.
INSTALLEREN: De tent of de caravan, alsmede al het overige materiaal moet worden neergezetop de plek die de
campingbeheerder heeft aangegeven. Iedereen moet zich onthouden van daden die de netheid, de hygiëne en het
aanzien van de camping kunnen schaden; het is verboden vervuild water op de grond te gooien. De eigenaars van
een caravan moeten gebruikt water opvangen en vervolgens weggooien in de daarvoor bestemde installaties
(afwasbak, chemisch toilet). Iedere schade, toegebracht aan planten en bomen,
het hekwerk , het terrein en aan installaties zal worden verhaald op de dader. De plek waarop u tijdens uw verblijf
heeft gestaan moet in dezelfde staat gehouden worden waarin u hem hebt aangetroffen. Voor het selecteren van
afval zijn er speciale containers: huisvuil, glas, plastic en papier/kranten. Het is verboden eten/voedsel onverpakt in
de vuilnisbak te gooien.
RECEPTIE: Open van 9.00—12.00 uur en van 15.00—20.00 uur in het hoogseizoen. In het laagseizoen : 9.0012.00 uur — 14.00-18.00 uur
Bezoekers worden toegelaten tot de camping onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen,
nadat ze op de receptie zijn ingeschreven. De kampeerder moet een heffing betalen als de bezoeker langer dan 2
uur op de camping verblijft. Auto’s van bezoekers mogen niet op de camping geparkeerd worden.
DIEREN: Alleen 1 hausdier per plek is toegestaan. Alle dieren (honden, katten,….) moeten aangemeld worden bij
de receptie en voorzien zijn van een halsband met de naam van de eigenaar. Ze mogen nooit loslopen. De dieren
mogen niet op de camping achterblijven, ook niet opgesloten in de tent of caravan of iets dergelijks, als de eigenaar
afwezig is. De eigenaren blijven civiel aansprakelijk. De dieren moeten ingeënt zijn tegen hondsolheid. (het bewijs
daarvan moet getoond worden bij aankomst).
POST: Voor post die u wilt versturen is een brievenbus beschikbaar bij de ingang (lichting 11.30 uur) De
afgeleverde post ligt bij de receptie.
Verkoop van ansichtkaarten en postzegels bij de receptie. Bij de receptie is een kluis beschikbaar. Telefonische
boodschappen worden niet overgebracht aan de kampeerders, behalve in noodgevallen.
VERKEER: Verkeer is verboden op de camping tussen 24.00—06.00 uur. Maak dan gebruik van het parkeerterrein
buiten de camping tussen de olijfbomen. Toegang tot de camping via het kleine poortje (links van het grote hek).
Rijd heel langzaam en voorzichtig. Het toegangshek en de andere uitgangen van de camping worden op zijn laatst
om 24.00 uur gesloten.
LAWAAI EN STILTE: De kampeerders worden dringend verzocht lawaai en discussies te vermijden die hinderlijk
zijn voor de buren. Geluidsapparatuur moet daar ook aan voldoen.(niet te hard aanzetten). Voor de rust op de
camping eindigen de dansavonden om 01.00 uur. Autodeuren en kofferbakken moeten zo zacht mogelijk
dichtgedaan worden.
SANITAIR: Jonge kinderen moeten in het toiletgebouw begeleid worden. Na het gebruik van de douche moet de
schrobschuiver gebruikt worden om het water weg te vegen. Spoel uw afwasbak schoon na gebruik. Dat is prettig
voor de gebruiker na u.
DIEFSTAL: De directie is slechts aansprakelijk voor voorwerpen afgegeven bij de receptie. Gelieve ieder verdacht
persoon onmiddellijk te melden bij de campingbeheerder. Hoewel er bewaking is, wordt elke kampeerder verzocht
de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen met betrekking tot het opbergen van zijn spullen.
BRAND: Open vuur (hout, steenkool) is streng verboden. Kooktoestellen moeten in goede staat worden gehouden
en mogen niet gebruikt worden als ze gevaar opleveren. Brandblussers zijn voor iedereen beschikbaar en overal
aanwezig. Bij brand direct de beheerder waarschuwen

BIJ OVERSTROMING
Alle kampeerders worden dan via luidsprekers op de hoogte gebracht van het
overstromingsgevaar en verteld hoe te handelen tijdens de evacuatie.
Blijft u in dat geval vooral kalm en volgt u nauwkeurig de onderstaande.
INSTRUCTIES
1 – verlaat de plaats te voet
2 – neem slechts uw identiteitsbewijs, uw geld en uw mest waardevolle of dierbare
spullen mee
3 – laat uw auto en kampeerspullen achter
Raadpleeg nu meteen het evacuatieplan op de receptie en in de sanitairblokken. Dit
gaat iedereen aan ! Zorg dat u van te voren de vluchtwegen naar de verzamelplaats
(en) kent. De vluchtwegen zijn aangeven door borden met onderstaand logo :

INSTRUKTIES BIJ BRAND OF ALARM :
EMERGENCY NUMBER 04 67 90 24 36 / 18 or for mobiles 112
Als u het begin van een brand ontdekt , BLIJF KALM
Voorkomt onmiddellijk de directie van de camping die de brandweerlieden zal
waarschuwen.
Sluit de gasflessen buiten.
Nadert u nooit van een zone van brand, noch aan voet, noch in auto.
Maakt de toegangswegen en de ontwikkelingen van evacuatie los.
Verwijdert u in de richting die aan de brand wordt tegenovergesteld.
Raadpleegt vanaf nu het plan van evacuatie van het terrein. Vindt van tevoren uw
route van plooi tot de zone van hergroepering. De routes van evacuaties worden door
het logo hieronder symbool gezid van.
BRANDPREVENTIE
Liever niet roken op brandgevaarlijke plaatsen.
Gooi geen peuken op grond.
Lees de gebruiksaanwijzing van de aanwezige brandbestrijders.Maak geen open vuur
op of buiten de camping.
Het gebruik van brandspiritus of benzine is verboden.

