
Intern reglement van de Camping  
 

Art.1.- Men behoudt zich het recht voor om bezoekers de toegang te weigeren.  

Een ieder die zich inschrijft en toegang krijgt tot de Camping, verplicht zich tot het  

nakomen van dit reglement en de overige bepalingen die in de huidige wetgeving  

gelden (O. 11/7/86-art.30.1). Alle overige bijzondere bepalingen van de Camping die in  

het openbaar zullen worden afgekondigd, maken deel uit van dit Reglement.  
 

Art. 2.- Er zal alleen toegang worden verleend aan degenen die over de minimaal  

noodzakelijke uitrusting beschikken voor de uitoefening van de kampeeractiviteiten. Er  

zal geen toegang worden verleend aan minderjarigen onder de 18 jaar die niet worden  

begeleid door een meerderjarige die zich uitdrukkelijk verantwoordelijk stelt voor het  

gedrag van de minderjarige (o.11/7/86-art. 30.2 en 31).  

Er zal geen toegang worden verleend aan degenen die een schuld bij dit bedrijf hebben  

uitstaan om redenen van in het verleden verleende diensten waarvan de bedragen tot op  

heden nog niet zijn voldaan.  
 

Art. 3.- Honden zijn toegestaan op de standplaats aangelynd (slechts in een deel van de 

camping) het hele jaar door, de eigenaars zijn aansprakelijk voor de schade die kan 

ontstaan. 
 

Art. 4.- Iedere klant is verplicht om zijn of haar identiteit aan te tonen, alsook die van  

zijn of haar metgezellen, middels een identiteitsdocument dat, naar het oordeel van de  

Camping voldoende is, en zal bovendien de documenten ondertekenen die noodzakelijk  

zijn voor de inschrijving. (O.11/7/86-art.32).  
 

Art. 5.- De geldige tarieven staan publiekelijk vermeld op het officiële bord. De prijzen  

zullen per dag worden berekend in overeenstemming met het aantal overnachtingen.  

Een campingdag eindigt om 12 uur. Minimaal zal een dag in rekening worden gebracht  

en alle vertrekken na 12 uur, zullen als een extra dag worden beschouwd (O. 11/7/86-  

art. 28.2)  
 

Art. 6.- Het plaatsen van de tenten, caravans en overige voertuigen dient te worden  

uitgevoerd gedurende de openingstijden van de Camping en op de plaatsen die hiervoor  

zijn aangewezen. Iedere plaats of kampeereenheid is de terreinruimte die bestemd is  

voor de plaatsing van een voertuig of van een camper. (O.11/7/86-art.7.1). Het  

veranderen van plaats of van perceel dient met voorafgaande toestemming te gebeuren.  

Iedere familie mag slechts één perceel gebruiken. Het is verboden om de auto buiten uw  

perceel te parkeren en evenmin op wegen of lanen van de Camping.  
 

Art. 7.- Op het moment van inschrijving dient u de elektrische aansluiting aan te vragen.  

De gebruiker is verplicht om over een geïsoleerde vochtbestendige kabel (1000 V.) te  

beschikken, alsook over een stekker met aardeaansluiting. Het gebruik mag in geen  

enkel geval, de maximale toegestane waarde overtreffen, waardoor het verboden is om  

elektrische apparatuur aan te sluiten die in zijn geheel de genoemde gecontracteerde  

waarde overtreft, en evenmin is het toegestaan om de installatie hiertoe te veranderen of  

meer dan één stekker te gebruiken  
 

Art. 8.- Alle diensten die de Camping aanbiedt, zonder dat de geldige toeristische norm  

dit voorschrijft, zijn van volkomen vrijwillige aard, waardoor deze het recht heeft om de  



verlening ervan, in zijn geheel of gedeeltelijk, op welk moment dan ook, stop te zetten.  
 

Art. 9.- Het wordt aanbevolen om binnen de camping zo min mogelijk gebruik te maken  

van voertuigen en fietsen, waarbij een maximale snelheid geldt van 5km/u. Het is niet toegestaan  

om welk type voertuig dan ook te gebruiken voor sportieve of amusementsdoeleinden  

of omwillen van de besturing ervan, noch van fietsen of rolschaatsen, waarbij deze als  

een overtreding van de privaatrechterlijke of strafrechtelijke wettelijke bepalingen  

wordt beschouwd in geval van elk ongeluk dan ook.  
 

Art. 10.- Personen die niet op de camping verblijven, hebben geen toegang tot de  

camping. In uitzonderlijke gevallen, kan de kampeerder toestemming verkrijgen om  

onder zijn of haar verantwoordelijkheid familieleden en/of vrienden uit te nodigen, op  

voorwaarde dat deze steeds gedurende een vooraf bepaalde, beperkte tijd zullen  

(ver)blijven, na overlegging van hun identiteitsbewijs en na het voldoen van de  

vooruitbetaling volgens het vastgestelde tarief per visite. De bezoeker is verplicht om de  

normen van dit Intern Reglement na te leven. De bezoekers dienen het terrein voor de  

vastgestelde eindtijd te verlaten en in geen enkel geval kunnen deze zonder  

voorafgaande inschrijving blijven overnachten. Voor wat betreft de bezoekers, is de  

Directie niet verplicht om deze een plaats toe te wijzen.  
 

Art. 11.- De nachtrust is van 23:00 uur tot 08:00 uur. In zoemer (juni / augustus) 

van 00:00 uur tot 08:00 uur. Gedurende deze tijd, zal de klant alle geluiden of stemmen vermijden 

en zorgen voor de afstemming van de geluids- 

en verlichtingsapparatuur, zodat deze geen last veroorzaken voor de buren. Het verkeer van  

voertuigen is verboden, met uitzondering van noodgevallen waarvoor van te voren  

toestemming is verschaft. 

Uren van stilte en rust zijn 15:00-17:00, gedurende deze periode zal de klant mogelijk geluid 

moeten  voorkomen: stemmen, en discussies aan te passen geluidsapparatuur, met name 

televisie en radio, zorgen buren.  

 
 

Art. 12.- Verplichtingen   
 

a) Men dient zich te houden aan de bijzondere normen van de Campingdirectie die zijn  

bedoeld om de orde en een juiste werking ervan te handhaven.  

b) Men dient de bestaande beplanting respecteren, waarbij handelingen of het gebruik  

van voorwerpen die schade kunnen veroorzaken, zullen worden vermeden  

c) Men dient de voorzieningen in het algemeen respecteren, middels een correct gebruik  

ervan en het achterlaten ervan in goede staat zodat deze opnieuw kunnen worden  

gebruikt, het één en ander met inbegrip van de ruimtes die voor de tenten worden  

gebruikt, waarbij men alle grondveranderingen die men had veroorzaakt, terugplaatst  

d) Men dient de vanzelfsprekende normen van het naast elkaar wonen en openbare orde  

in acht te nemen, en in het bijzonder als het gaat om de bijzondere omstandigheden van  

de kampeeractiviteiten  

e) Men dient aan de directie van de camping de gevallen van de geconstateerde  

besmettelijke ziekten te melden.  

f) Men dient al het afval in te zamelen in de gesloten zakken, die in de daarvoor  

bestemde bakken zullen worden geplaatst. Het is geheel en al verboden om alle soorten  

voorwerpen in de fonteinen te wassen.  

g) Men dient tijdig voor de gebruikte diensten te betalen, overeenkomstig de  

vastgestelde tarieven en voorwaarden  

h) Bij het vertrek na het einde van het gecontracteerd verblijf dient men de camping te  

verlaten en al zijn toebehoren mee te nemen.  

i) Men dient over een persoonlijke brandblusser te beschikken.  

j) Men dient te beschikken over een verzekering wettelijke aansprakelijkheid jegens  



derden, verzekering voor voertuigen, auto, caravan, tent, etc. en voor persoonlijke  

bezittingen..  

k) Men dient te beschikken over de nodige vergunningen m.b.t. het butaangas of  

propaangas.  

l) Men dient de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen aangaande de veiligheid van zijn  

eigen bezittingen en waardevolle voorwerpen te treffen.  
 

Art. 13.- Verbodsbepalingen  
 

a) Het is verboden om de rust van de overige kampeerders gedurende de nachtrust te  

verstoren. 

b) Het is verboden om spellen of sporten uit te oefenen die gevaarlijk zouden kunnen  

zijn of anderen last zouden kunnen veroorzaken  

c) Het is verboden om vuur, in welke vorm dan ook, op het terrein te maken, met  

uitzondering van de butaangasstelletjes of de barbecues van goedgekeurde kolen,  

waarbij te allen tijde de maximale veiligheidsmaatregelen in achten dienen te worden  

genomen  

d) Het is verboden om dieren op de camping te brengen waarvoor geen toestemming is  

verleend.  

e) Wapenbezit is verboden, alsook het bezit van voorwerpen die tot ongelukken kunnen  

leiden.  

f) Het is verboden om afval buiten de bakken die daarvoor zijn bestemd, te plaatsen of  

weggooien, of heet water buiten de afvoerputjes te lozen dan die daarvoor bestemd zijn.  

Het is ten strengste verboden om was in de fonteinen te doen.  

g) Het is verboden om personen die niet op de camping verblijven, zonder toestemming  

van de Directie op de camping toe te laten.  

h) Het is verboden om kleding op te hangen op de daarvoor niet toegestane plaatsen of  

waar deze anderen tot last kunnen zijn.  

i) Het is verboden om hekken, omheiningen, zonneschermen of andere voorwerpen op  

de percelen aan te brengen, waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen.  

j) Het is verboden om alle handelingen te verrichten die schade kunnen veroorzaken of  

nadelig kunnen zijn voor de onroerende zaken, de hygiëne of het aanzien van de  

camping. 

k) voeden wilde katten, 

l) afvoeren van afvalwater in de heggen, bomen, zelfs in het kanaal roosters. 

 

Het is ten strengste verboden. Om aan de bomen en planten te snyden, of plukken 

touwen enz. moeten bescherming om de bomen bevatten snoeren, touwen enz. Voor 

vertrek moeten van alle soorten die zijn geïnstalleerd worden verwijderd. 

    

Art. 14.- Het is verboden om alle handelingen te verrichten die schade kunnen  

veroorzaken of nadelig kunnen zijn voor de onroerende zaken, de hygiëne of het  

aanzien van de camping.  
 

Art. 15.- In het geval van wanbetaling of verlating van de camping zonder betaling,  

heeft de directie van de camping het recht om de kampeervoorwerpen in de camping te  

verplaatsen, om op die manier het perceel vrij en onbelemmerd te laten.  
 

Art. 16.- Tenzij anders overeengekomen, verloopt de betalingstermijn voor het verblijf  

of voor de geleverde diensten aan het einde van de dag (12 uur). Dit betekent dat op  

ieder moment kan worden overgegaan tot het opeisen aan de klant van de betaling van  

de gebruikte dagen In bijzondere gevallen en naar oordeel van de Directie kan een  

vooruitbetaling worden gevraagd.   



Art. 17.De kampeerder die zich aan de bepalingen van dit Reglement niet houdt, zalworden 

verzocht om de Camping te verlaten en in het geval deze hier niet vrijwillig toe  

bereid is, zal deze worden verwijderd door de Directeur die daartoe bevoegd is, waarbij  

als het nodig is, de hulp zal worden ingeroepen van het openbaar gezag (O.11/7/86-  

art.30.2).  
 

Art. 18.- De onderneming die deze Camping drijft, aanvaardt geen verantwoordelijkheid  

voor diefstal, vervreemding of schade van welke aard dan ook, waarvan de kampeerders  

en hun eigendommen slachtoffer zouden kunnen worden.  

Het wijst elke aansprakelijkheid veroorzaakt door andere kampeerders schade. 

Evenmin aanvaardt deze verantwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door brand die  

door de kampeerders zelf of door diens eigendommen is veroorzaakt, brand door   

weersomstandigheden, het omvallen van bomen, overstromingen, etc., of calamiteiten die zijn  

oorzaak hebben buiten de onderneming om en evenmin voor rampen of persoonlijke of  

materiële ongevallen die zich kunnen voordoen. Ter vergroting van de materiële zekerheid  

worden er privékluisjes te huur aangeboden.  
 

Art. 19.- Het verblijf op de camping wordt aangegaan voor een maximale periode en  

altijd korter dan een jaar.  
 

Art. 20.- Gebruik van de zwembaden en alle installaties geschiedt op eigen risico.  
 

Art. 21.- U wordt verzocht om op zodanige wijze de Camping binnen te komen dat uw  

sticker goed zichtbaar is voor het personeel.  
 

Art. 22.- Kinderen dienen altijd onder begeleiding van een meerderjarige persoon te zijn  

wanneer ze gebruik maken van de voorzieningen op de camping hetgeen op eigen risico  

geschiedt, dit geldt ook voor het toilet bezoek. De ouders zijn direct verantwoordelijk  

voor hun kinderen. De Directie wijst elke verantwoordelijkheid voor het gedrag van de  

kinderen af.  
 

Art. 23.- RESTAURANT: Het restaurant en het terras zijn strikt behouden voor de  

klanten van het restaurant, dat wil zeggen, het zijn geen wacht- of zitruimtes. Bovendien  

is het verboden om eigen drank, eten of boterhammen mee te nemen  

Eenmaal nadat de supermarkt is gesloten, zullen er geen levensmiddelen of artikelen  

van de supermarkt via het Restaurant worden verkocht of geleverd.  
 

Art. 24.- SUPERMARKT: Het is ten strengste verboden om de supermarkt te betreden  

met een zak, handdoek of strandartikelen, etc. Evenmin is het toegestaan om met  

artikelen die vooraf in deze winkel of in een andere winkel zijn gekocht, de supermarkt  

binnen te lopen, daar dit kan leiden tot verwarring en in een dergelijk geval zal dan ook  

naar een betalingsbewijs van deze artikelen worden gevraagd  
 

Art. 25.- Door zich te laten inschrijven op deze Camping verklaart de klant op de hoogte  

van de bepalingen van dit Reglement te zijn, alsook zicht eraan te willen houden en ook  

de overige bepalingen waaraan in de tweede paragraaf van art. 1 wordt verwezen, te  

willen respecteren.  

 

 

Een overtreding van een van de items, betekent onmiddellijke uitzetting uit de camping 

zonder oorzaak van klacht tegen de instelling en / of economische compensatie of andere 

wijze die verdreven. 


