Gedragsregels Passanten.

Het meest gastvrij zou natuurlijk zijn wanneer er helemaal geen regels zouden zijn. Uit
de praktijk blijkt dat het toch nodig is om een aantal zaken op papier te zetten. Verder
schrijft de wet voor dat er op een Camping gedragsregels moeten zijn.
RUST:
•
Het gebruik van radio, TV, muziekinstrumenten en andere geluidsveroorzakers
mag nooit storend zijn voor uw mederecreanten. klachten van overlast worden
dan ook dadelijk opgevolgd. Heeft u vragen, meld u op de receptie.
NACHTRUST:
•
De nachtrust gaat in vanaf 22:00 uur en duurt tot 08:00 uur ’s morgens, storend
lawaai moet dan natuurlijk achterwege blijven.
•
Tussen 22:00 uur en 07:00 uur is er geen gemotoriseerd verkeer toegestaan.
•
Ouders dienen er op toe te zien dat hun kinderen na 22:00 uur geen lawaai
overlast bezorgen.
•
Fietsen, skelteren, skaten, e.a. zijn na 22.00 niet meer toegestaan.
KAMPEERMIDDEL:
•
Toercaravans, kampeerwagens, vouwwagens en tenten worden uitsluitend
toegestaan als deze zodanig in de handel verkrijgbaar zijn.
•
1 kampeermiddel mag maar aanwezig zijn per plaats.
•
Overnachten in een personen auto is niet toegestaan.
KAMPEERPLAATS:
•
Op de toeristische plaatsen mag u niets bouwen, graven of vast plaatsten: geen
hekjes, tegels, schuurtjes, schuttingen, pergola’s, vaste partytenten e.d.
HUISVUIL:
•
Per week zal er 1 vuilzak gratis ter beschikking worden gesteld, deze kunt u gratis
deponeren op het milieupark. De openingsuren van het milieupark staan vermeld
op de vuilniszak.
VERKEER:
•
U wordt vriendelijk verzocht om gemotoriseerd verkeer te beperken tot het aanen afrijden van de camping.
•
U dient zich te houden aan de maximale snelheid van 10 km/uur.
•
Andere gemotoriseerd voertuigen dan personenauto – camper - motor en
bromfietsen zij niet toegestaan.
•
Tussen 22:00 uur en 07:00 uur is er geen gemotoriseerd verkeer toegestaan.
PARKEREN:
•
Op uw eigen perceel.
•
Op een toegewezen parking
•
Het is verboden auto’s te parkeren op de tentenweide, vrije percelen, op en naast
de wegen.

SLAGBOOM:
•
Ingaande open van 08:00 uur tot 22:00 uur.
•
Uitgaande open van 07:00 uur tot 22:00 uur.
•
In geval van NOOD kunt u steeds tijdens de gesloten uren de camping verlaten.
Melden aan de woning boven de receptie of via 089-611.811 of het mobile
nummer 0470 543 429.
•
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-).
GAS:
•
Maximum 2 gasflessen mogen aanwezig zijn per kampeerverblijf. Deze mogen de
totaliteit van 36 kg niet overschrijden.
STOOKOLIE:
•
Een olietank op de toeristische plaatsen is niet toegestaan.
VUUR:
•
Open vuur is streng verboden.
•
Kampvuren zijn niet toegestaan.
•
Barbecueën met smeulend vuur zijn wel toegestaan.
SPORT & SPEL:
•
De speeltuin is open van 08:00 uur tot 22:00 uur, dit voor kinderen tot en met 12
jaar.
•
Bal spelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor voorziene plaatsen.
HUISDIEREN:
•
Honden altijd aangelijnd houden op de eigendom van de Camping, dit is inclusief
de pakkingen en sportvelden.
•
Op sommigen grasvelden zijn honden niet toegestaan, let op de verbodsbordjes.
•
Hondenpoep dient onmiddellijk verwijderd te worden, dit kan door middel van een
poepzakjes, de poepzakjes mogen in elke openbare vuilbak van de camping
gedeponeerd worden
VERTREK:
•
Bij vertrek moet de door u ingenomen standplaats schoon en gebruiksklaar
opgeleverd worden.
SLOTBEPALINGEN:
•
De huurders verbinden er zich toe dit reglement te doen naleven door hun familie
alsook door derde, zelfs door bezoekers die er hen komen opzoeken.
•
De huurders aanvaarden dat elke inbreuk op de orde, de rust en de veiligheid van
de verhuurder/uitbater het terrein en de bewoners in het gedrang worden
gebracht, onherroepelijk en op staande voet verbreking van de huidige
overeenkomst tot gevolg heeft.
•
Bij opzegging van de overeenkomst door de verhuurder - uitbater kan dan ook
door de huurder geen enkele schadevergoeding of geld teruggave worden geëist
van de verhuurders - uitbater.
•
De verhuurder - uitbater heeft het recht bepaalde personen, wegens gegronde
redenen, de toegang tot het terrein te weigeren.
•
Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie
van gedane betalingen plaats.

