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des terrains de camping et caravaning
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Voorwaarden mbt. het betreden en verblijven op het terrein
Voordat u zich op het terrein mag begeven, installeren en/of verblijven moet u
toestemming hebben van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.
De beheerder en/of zijn vertegenwoordiger hebben de verplichting zorg te dragen
voor een onderhouden en verzorgd terrein. Zij hebben eveneens de verplichting
ervoor te zorgen dat het reglement door iedereen op het terrein wordt nageleefd.
ledereen die zich op het terrein begeeft, zich geïnstalleerd heeft en/of er verblijft
heeft kennis genomen van het reglement en accepteert het reglement en
draagt zorg voor het naleven hiervan.
Niemand mag zich permanent op het terrein vestigen.
2. Politieformaliteiten
Minderjarigen die zich niet in het gezelschap van hun ouders begeven
zijn enkel toegelaten als zij in het bezit zijn van een schriftelijke
verklaring van hun ouders die hen toestemming verlenen.
Als toevoeging aan artikel R.611-35 van het wetboek voor het verblijf van
buitenlanders en het recht op asiel; de beheerder draagt er zorg voor dat de
gast met een andere nationaliteit dan de Franse een politie formulier invult en
ondertekent met de onderstaande gegevens:
1° Namen en voornamen
2° Geboortedatum en geboorteplaats
3° De nationaliteit
4° Huidige woonplaats
Kinderen onder de 15 jaar hoeven geen eigen formulier in te vullen maar mogen
worden toegevoegd aan het formulier van hun ouders.
3. Zich installeren
Men mag zich enkel installeren op de door de beheerder of op de door zijn
vertegenwoordiger aangewezen plek. Hij mag enkel de accommodatie installeren
die voorafgaand is overeengekomen met de beheerder of zijn vertegenwoordiger.
4. De receptie
De receptie is geopend van tot 7h00-12h00 15h00-19h00
In de receptie verkrijgt men alle informatie met betrekking tot de
voorzieningen op de camping, georganiseerde activiteiten, er is een
mogelijkheid levensmiddelen te kopen of elders op de camping, er is informatie
beschikbaar mbt. de toeristische trekpleisters en verschillende nuttige adressen.
Er is een systeem van kracht met betrekking tot het ontvangen en behandelen
van klachten. Dit systeem is binnen het bereik van alle gasten.
5. Aanplakken van informatie
Het reglement is aangeplakt bij de ingang van de camping én in de receptie.
ledere gast die een exemplaar vraagt, krijgt er één aangereikt.
Bij sterren-campings vindt u de classificatie van de camping, de aanduiding
toerisme of vrijetijd, en het aantal plekken op het terrein aangeplakt.
Alle prijzen van alle diensten en voorzieningen aanwezig worden aan alle
bezoekers en gasten van de camping gecommuniceerd of zijn raad te
plegen in de receptie. Conform aan de wetgeving.
6. Voorwarden van toepassing op het vertrek
Gasten worden verzocht hun vertrek één dag van tevoren bij de receptie aan
te geven. Gasten die buiten de openingstijden van de receptie willen vertrekken
zijn verplicht hun rekening de dag voor hun vertrek volledig te voldoen.
7. Geluid en rust
Gasten worden verzocht alle geluidsoverlast voor hun omgeving te vermijden.
Alle geluidsapparatuur mag enkel op een gepast volume gebruikt worden.
Gasten worden verzocht het dichtslaan van portieren en kofferbakken te vermijden
of dit enkel op gepaste tijdstippen te doen.
Honden en alle andere huisdieren mogen niet vrij los lopen op het terrein.
Honden en alle andere huisdieren mogen niet zonder toezicht achter gelaten worden.
Ook niet als zij in de accommodatie worden opgesloten.
De eigenaar is ten aller tijden verantwoordelijk voor of haar huisdier.
De beheerder draagt zorg voor vaste tijdstippen tijdens welke alle gasten de
verplichting hebben stil te zijn en zij enkele geluidsoverlast te veroorzaken.
8. Bezoekers
Na toestemming van de beheerder of zijn vervanger mogen er bezoekers
toegelaten worden op het terrein. De persoon die het bezoek ontvangt is
verantwoordelijk voor zijn bezoeker(s).
De faciliteiten zijn toegankelijk voor de bezoekers na het betalen van het
dagtarief bezoekers. De tarieven zijn aangeplakt in de receptie of bij de ingang.
De bezoekers mogen niet met hun auto het terrein op.
9. Verkeer en parkeren
Op het terrein moet iedereen zich aan de snelheidslimiet houden.
U mag met de auto of andree 7h00-23h00
motorvoertuigen tussen en het terrein betreden.
(2) Op het terrein worden alleen voertuigen van gasten toegestaan.
Parkeren mag enkel op de daarvoor gereserveerde plekken.

U wordt verzocht het verkeer niet te hinderen en u mag met uw voertuig niet
verhinderen dat een gast zich kan installeren.
10. Aanblik en onderhoud van het terrein
Alle gasten zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het terrein
en de faciliteiten. U mag gebruikt water niet in de gootjes laten lopen of op het
terrein wegwerpen. Alle gasten moeten hun afval op de aangewezen plekken weggooien.
Handwas mag enkel in de aangewezen bakken gedaan worden.
De was kan eventueel opgehangen worden aan de gemeenschappelijke waslijnen.
als deze aanwezig zijn. Het ophangen van de was aan
droogrekjes op de eigen staanplaats is toegestaan tot 10uur mits het de
buren niet hindert. Waslijnen mogen nooit aan de bomen worden bevestigd.
U moet met respect omgaan met de beplanting van het terrein.
Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te breken of iets te planten.
Het is tevens verboden zelf de standplaats af te bakenen of om in de grond te graven.
Elke beschadiging aan planten, omheining, terrein of andere
voorzieningen is voor de rekening van de kampeerder.
De staanplaats moet achtergelaten worden in de staat waarin deze betrokken is.
11. Veiligheid
A) Brand
Open vuur (hout, houtskool etc.) is ten strengste verboden.
Kooktoestellen moeten in goede conditie zijn en mogen in geen geval onder
gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden.
In geval van brand moet u meteen de receptie waarschuwen.
Er zijn brandplussers beschikbaar op het terrein.
De receptie beschikt over een EHBO koffer.
B) Diefstal
De directie is verantwoordelijk voor de eigendommen afgegeven aan de
receptie en heeft de vrantwoordelijkheid over het toezicht van zijn terrein.
Alle gasten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen en zij worden
verzocht verdachte personen bij de beheerder te melden.
Gasten worden verzocht alle veiligheidsmaatregelen
voor zichzelf en hun bezittingen te treffen.
12. Sport en spel
Agressieve sporten en spelen op het terrein zijn verboden.
Sporten en spelen mogen de andere gasten niet hinderen en niet te dicht bij de
accommodaties gespeeld worden. Sporten en spelen mogen niet in de
ontvangstruimte beoefend worden. Kinderen moeten zich altijd onder het
toezicht van hun ouders bevinden.
13. Achterlaten van onbeheerd materiaal
Er mag allen na toestemming van de beheerder op de door hem
aangewezen plaats materiaal onbeheerd achtergelaten worden.
Er kan een vergoeding worden gevraagd.
14. Overtreding van het reglement
Wanneer een gast het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften
van het reglement niet respecteert en/of naleeft wordt hij hierop mondeling of
schriftelijk aangesproken door de beheerder of zijn vervanger. In geval van een
ernstige of herhaaldelijke overtredingen houdt de beheerder of zijn
vervanger zich het recht voor het contract te verbreken en de toegang tot het
terrein te ontzeggen.
Als er sprake is van een strafbaar feit kan de politie worden ingeschakeld.

