
 

 

 

 

 

 

1/ TOELATINGSVEREISTEN 

Om de camping te mogen betreden, zich te vestigen en er te mogen verblijven, moet u toestemming 

hebben van de directeur of zijn vertegenwoordiger. Het is zijn verplichting om te zorgen voor de 

goede orde op de camping en de naleving van het huidige reglement van orde. 

Het feit dat u op de camping verblijft, houdt in dat u de bepalingen van dit reglement aanvaardt en 

dat u zich ertoe verbindt deze na te leven. Elke persoon die ten minste één nacht op de camping 

moet blijven, moet eerst zijn identiteitspapieren, het bewijs van zijn verblijfplaats en de door de 

politie vereiste formaliteiten aan de directeur of zijn vertegenwoordiger voorleggen. 

Niemand kan daar domicilie kiezen. 

HET DRAGEN VAN EEN ARMBAND IS VERPLICHT. ELKE PERSOON DIE OP DE CAMPING CIRCULEERT 

ZONDER DE ARMBAND ZAL WORDEN UITGEWEZEN. 

 

 

2/ DIEREN 

Om toegelaten te worden op de camping moeten de honden getatoeëerd en ingeënt zijn volgens de 

geldende wetgeving. De gebruikers zullen het vaccinatieboekje overhandigen aan de receptie waar 

de hond zal worden ingeschreven. Maximaal 2 honden zijn toegestaan. 

Honden mogen nooit vrijgelaten worden, maar moeten aan de lijn gehouden worden. Ze mogen niet 

op de camping blijven (zelfs niet opgesloten) in afwezigheid van hun eigenaars die burgerlijk 

verantwoordelijk zijn voor hen. De toegang tot de sanitaire ruimte is verboden voor honden. 

Honden van de 1e categorie zijn verboden op de camping. 

 

3/ INSTALLATIE 

De tent of caravan of camper of het voertuig en de bijbehorende uitrusting moet worden 

geïnstalleerd op de door de beheerder of zijn vertegenwoordiger aangegeven locatie. 

 

4/ ADVANCES 

De tarieven staan vermeld bij de ingang van de camping. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal 

overnachtingen op de camping. Gebruikers worden uitgenodigd om hun kosten te betalen bij 

aankomst. 

CAMPINGREGLEMENT 



 

5/ LET OP 

Voor een verblijf in een stacaravan of een kampeerplaats met privé-sanitair wordt bij aankomst bij de 

receptie een borg gevraagd per creditcard of contant geld: 200€ voor de huuraccommodaties en 50€ 

voor de kampeerplaatsen. De borg wordt bij vertrek teruggegeven als er geen schade is en de 

kampeerplaats perfect schoon is. 

 

6/ ZORGEN VAN MOBIELE HOMEN EN LODGES VERHUURDEN en PRIVÉ GEZONDHEIDSZORGEN  

Om hygiënische redenen is het verboden te roken in de stacaravans en chalets. 

Het gebruik van friteuses is verboden vanwege de vettige dampen en het risico op brand. 

Als de huuraccommodatie vuil wordt achtergelaten, worden er schoonmaakkosten in rekening 

gebracht: 80€. 

De huurwaarborg wordt geheel of gedeeltelijk ingehouden in geval van schade. 

Als de privé-badkamer vuil wordt achtergelaten, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht: 

50€. 

 

 

7/ ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIES 

Iedereen moet bijdragen aan de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping. 

Het is verboden om afvalwater op de grond of in de steegjes te gooien. 

Huishoudelijk afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers die zich na het 

sportterrein bevinden. Op de kampeerplaatsen zijn geen stortingen toegestaan. 

Wassen en mechanisch onderhoud van voertuigen is verboden op de camping. 

Er mag niet worden gebouwd op de staanplaatsen. 

Eventuele schade aan de vegetatie, de hekken, de installaties en de uitrusting van de camping wordt 

in rekening gebracht aan de veroorzaker. 

 

8/ VERZEKERING 

Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten die het mogelijk maakt om de kosten te 

vergoeden in geval van een gebeurtenis die u verhindert om uw verblijf te maken. (Zie voorwaarden 

van de verzekeraar). 

 

 

 



9/ OPTIE 

Na een periode van 8 dagen, zonder bevestiging van de reservering door betaling van een 

aanbetaling, kunnen de reserveringsopties, die geen contractuele waarde hebben, worden 

geannuleerd zonder dat ze aan beide zijden verbeurd worden verklaard. 

 

10/ GELUID 

Aan de gebruikers van de camping wordt gevraagd om lawaai, discussies en spelletjes te vermijden 

die hun buren zouden kunnen storen. De geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden 

aangepast. Deur- en koffersloten moeten zo onopvallend mogelijk zijn. Stilte moet totaal zijn van 

23:00 tot 07:30 uur. 

 

11/ VOERTUIGEN 

Binnen de camping moeten de voertuigen met een maximum snelheid van 10 Km/uur rijden. 

Alleen voertuigen van bewoners mogen op de camping rijden. 

Het verkeer van voertuigen binnen de camping is verboden van 23.00 tot 07.30 uur. 

Voertuigen moeten op de toegewezen standplaatsen parkeren (één voertuig per standplaats) en 

mogen de installatie van nieuwkomers niet hinderen. 

 

12/ SPEELTUIN EN ZWEMBADEN 

De speeltuin is alleen toegankelijk voor kinderen onder toezicht van hun ouders. 

Het kikkerbad en het zwembad zijn ook alleen toegankelijk voor kinderen onder toezicht van de 

ouders. 

Bermuda's en drijvende shorts zijn verboden. 

In geval van een ongeluk wijst de directie van de camping alle verantwoordelijkheid af. 

 

13/ BEZOEKERS 

Na toestemming van de campingbeheerder of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers worden 

toegelaten tot het terrein van de camping. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 - Capaciteit van het zwembad :  

In geval van druk verkeer kan de toegang tot het zwembad tijdelijk worden opgeschort door het 

personeel van de camping. 

2 - Opening : 

Het zwembad van de camping is op dezelfde data geopend als de camping. 

Openingstijden : 09 uur - 19 uur 

De Directie behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of het zwembad om 

technische, gezondheids- of veiligheidsredenen te sluiten. 

3 - Kleding en gedrag van de gebruikers: 

De zwembroek is verplicht. 

Het dragen van lange shorts, bermuda's en T-shirts in het water is verboden. 

Zwemboxershorts worden geaccepteerd. 

Gebruikers moeten correct en fatsoenlijk gekleed blijven. 

Elke handeling of gedraging die het fatsoen, de goede zeden, de rust van de badgasten, de goede 

orde en de netheid van het etablissement kan ondermijnen, is ten strengste verboden. Het zal 

worden gesanctioneerd door het onmiddellijke ontslag uit de pool. 

Het is verboden om radio's, recorders of CD-spelers te bedienen en foto's te maken zonder 

toestemming van de betrokken personen. 

4 - Hygiëne : 

Dieren zijn strikt verboden in het zwembad. 

Douchen, evenals de doorgang in de voetbaden, zijn verplicht bij het betreden en verlaten van het 

zwembad. 

Het is verboden om met schoenen aan je voeten naar binnen te gaan. Zet ze in de kluisjes in de 

ingang. 

De toegang tot de zwembaden is verboden voor personen die lijden aan ziekten waarvan de 

uitwendige gevolgen voor anderen ongemak of besmetting kunnen veroorzaken, evenals voor 

personen die zich in een staat van duidelijke onreinheid bevinden. 

Het is verboden om te eten, drinken, roken, kauwgom, spugen en afval te gooien in het zwembad, 

vuilnisbakken zijn hiervoor gereserveerd.  

Alleen jonge kinderen die "schoon" zijn of uitgerust zijn met speciale luiers mogen zwemmen. 

Elke zwemmer zorgt ervoor dat het zwembad schoon en netjes wordt gehouden. 

 

POOLREGELS EN -VOORSCHRIFTEN 



5 - Verantwoordelijkheid en toezicht : 

De toegang tot het zwembad is gratis en strikt voorbehouden aan de klanten van de camping, die 

zich moeten houden aan het huishoudelijk reglement. 

Het zwembad staat niet onder toezicht. 

Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders, die als enige verantwoordelijk zijn voor 

hun toezicht. 

De directie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een ongeval. 

6 - Veiligheid : 

Voor hun eigen veiligheid worden de gebruikers van het zwembad verzocht zich te houden aan het 

interne reglement. 

Het is verboden: 

- om de gebruikers lastig te vallen met luidruchtige, gevaarlijke of immorele spelletjes of 

handelingen; 

- om te duwen of te gooien in het water mensen geparkeerd op de stranden; 

- om te rennen, te schreeuwen, te duiken, water te gooien; 

- simuleren van verdrinking; 

- bal of strandbal te spelen op de stranden; 

- om de verboden zones te betreden die zijn aangegeven met een bord of een bord; 

- gebruik maken van drijvende apparaten en reddingsboeien; 

- om te baden met zonnebrandolie op je lichaam; 

- om hekken en scheidingen van welke aard dan ook te beklimmen; 

 

7 - Respect voor de installaties : 

Het is verboden om de voorzieningen en installaties te beschadigen. Eventuele schade zal worden 

hersteld op kosten van de overtreders. 

8 - Sancties : 

Overtreders van deze bepalingen kunnen te allen tijde door het personeel van de pool worden 

uitgesloten. 

9 - Gevonden voorwerpen : 

De camping is niet verzekerd tegen verlies of diefstal van juwelen, kostbaarheden of contant geld, 

zelfs niet bij overhandiging aan het personeel. De gebruikers worden uitgenodigd om geen enkel 

object mee te nemen naar de camping. 


