Ref. : ME.HD/ED.9401.3GW 01.09
Camping Criteria.
Wat mag op het perceel staan?
1 Sta- of 1 Trekcaravan, 1 Mobielhome of 1 Tent
1 Voortent in zeil, opgebouwd enkel uit kampeermateriaal.
1 Uniform tuinhuis bestaande enkel uit de maten 2x2m of 2x2,5m met de punt naar voor gericht.
Bezette oppervlakte?
De bezetting van de plaats door de verticale projectie van alle constructies boven het maaiveld is
beperkt tot maximaal 50 % van de totale oppervlakte van de plaats.
Op minstens 25% van de totale oppervlakte van de plaats zijn verhardingen, zelfs in niet duurzame
materialen zoals kiezel, grind of een vergelijkbaar materiaal niet toegestaan.
De vrije plaatsen behouden een proper en onderhouden uitzicht.
Verharde bodembedekking?
mag enkel bestaan uit betontegels, klinkers of grasdallen geplaatst in zand op maaihoogte.
Welke omheining?
Enkel groene geplastificeerde draad met groene paaltjes met een hoogte van 80cm. Geen hout.
Welke hoogte voor beplanting aan de randen van het perceel?
Langs de wegkanten niet hoger dan 1,40 m.
Langs de andere kanten niet hoger dan 2 m.
Gasflessen – gasolie ?
Maximum gas opslag per perceel 36 kg. Het laten vullen van gasflessen met LPG is verboden.
Maximum grote van gasolietank 60 liter.
Waar moet ik als kampeerder op letten? (uit de Wetgeving Toerisme Vlaanderen. Tel: +32.(0)2.504.03.00 )
Dat er geen hout verwerkt is in de constructie van de voortent.
Dat de constructie van de voortent los staat van het meubilair, kasten of wanden.
Dat er geen bergbakken buiten staan, een luifel wordt aanschouwd als buiten. Voorbeeld: een koelkast
of kastje onder een luifel is gelijk aan een bergbak, een aanhangwagen is gelijk aan een bergbak.
Dat de gasbergingen voldoende verlucht zijn, een zodanige grote berging hebben dat er alleen de
gasflessen in opgeborgen kunnen worden, er steeds de mogelijkheid bestaat om de gaskraan dicht te
kunnen draaien bij uw afwezigheid, er geen andere materialen in opgeborgen worden.
Dat er geen aanbouwsels zijn aan de tuinhuizen, caravan of voortent. Voorbeeld: alles wat als
overdekking vast wordt bevestigd aan tuinhuis, caravan of tent is gelijk aan een aanbouwsel.
Dat er geen cement of beton gebruikt wordt op het perceel, de complete inrichting moet een
verplaatsbare inrichting blijven.
Geen party tenten en geen bijzet tenten. (Uitgezonderd met schriftelijke toestemming van het beheer,
met een maximum plaatsing tijd van 24 uur, bijgedragen door een borg van € 50,00-. Deze borg
ontvangt u retour wanneer de aangegeven tijd niet overschreden wordt).
Lege plaatsen zijn geen parking. Enkel de toegewezen parking gebruiken.
Straat doorgang steeds vrij houden.
Geen waslijnen tussen de bomen.
Het is verboden een auto / motor te wassen op de Camping
Stroompanne:
Toe te kennen door schuld v/d kampeerder: De prijs voor het optreden bij een stroomstoring is
afhankelijk van het uur van de oproep (tussen 08:00 uur – 20:00 uur € 2,50 en tussen 20.00 uur 08.00 uur € 4,00-). Het opvoeren van 6 amp naar 10 amp zal gepaard gaan met een bedrag van €
110,00Bezoekers op de Camping:
Iedere Kampeerder is verantwoordelijk voor zijn bezoeker(s).
Hondenpoep – Sluikstorten, dit houdt in:
Gevulde huisvuilzakken onbeheerd achter laten op de camping/bosrand/sanitaire gebouwen/e.d.
Afval (ook groenafval) en hondenpoep achter laten aan de bosrand/camping/parking.
Afval over de omheining van het containerpark werpen.
Ander afval dan groenafval achterlaten op de plaats ingedeeld voor groenafval.
Wordt u betrapt bij sluikstorten, dan kost dit € 200,00 boete. Deze dient per direct betaald te worden bij de
receptie.
Op eigen initiatief ondernemen op onze Camping staat vaak in contrast met het beleid. Vraag
daarom eerst een schriftelijk goedkeuring tot uitvoering vooraleer men op eigen initiatief iets gaat
ondernemen. Dit om onnodig werk en kosten te voorkomen.

