
 

Intern reglement 
I - Algemene voorwaarden 

1. Toegangs- en verblijfsbepalingen 

Voor de toegang, het zich installeren of het verblijven op een campingterrein moet men de toestemming hebben 

van de beheerder of diens vervanger. De beheerder heeft de verplichting te waken over de orde en netheid en de 
openbare orde van het campingterrein, evenals over de naleving van de toepassing van dit interne reglement. 

Verblijven op het campingterrein houdt in dat men de bepalingen van dit reglement aanvaardt en zich er ook aan 

houdt. 

Domiciliëring is verboden. 

2. Politieformaliteiten 

Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen toegelaten met een schriftelijke toelating van 

hun ouders. 

Krachtens artikel R. 611-35 van het code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Frans wetboek 

inzake toegang en verblijf van vreemdelingen en asielrecht), is de beheerder ertoe gehouden, een kampeerder 

van buitenlandse nationaliteit, bij zijn aankomst, een individuele politiefiche te laten ondertekenen.  

De politiefiche moet het volgende vermelden: 

1o De naam en voornamen; 

2o De geboortedatum en -plaats; 

3o De nationaliteit; 

4o De gebruikelijke woonplaats. 

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld worden op de fiche van een van de ouders. 

3. Zich installeren 

De tent of caravan en al het bijbehorende materiaal moeten geïnstalleerd worden op de aangewezen plaats,  

conform de richtlijnen gegeven door de beheerder of diens vervanger. 

4. Receptie 

Open van) 

Bij de receptie kan men informatie krijgen over alle faciliteiten die de camping biedt, over de 

mogelijkheden om levensmiddelen te kopen, de sportvoorzieningen, de toeristische attracties in de omgeving, en 
kan men terecht voor nuttige adressen. Voor de kampeerders staat een systeem voor het verzamelen en 

behandelen van klachten ter beschikking. 

5. Aankondiging 

Dit interne reglement hangt uit aan de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt aan elke kampeerder 

overhandigd op eenvoudig verzoek. 

Voor de ingedeelde campings worden de categorie met de vermelding toerisme of recreatie en het aantal 

staanplaatsen toerisme of recreatie uitgehangen. 

De prijzen voor de diverse prestaties worden aan de kampeerders meegedeeld zoals bepaald bij besluit van de 

minister van Consumentenzaken, en zijn te bekijken bij de receptie. 

6. Vertrekmodaliteiten 

De kampeerders wordt verzocht hun vertrek één dag van tevoren bij de receptie te melden. De kampeerders die 's 

morgens vóór opening van de receptie willen vertrekken, moeten de dag daarvoor afrekenen. 

7. Geluid en stilte 

De kampeerders wordt verzocht alle geluiden en gesprekken die hun buren zouden kunnen storen, te vermijden.  

Apparaten die geluid kunnen maken, moeten hierop afgestemd worden. Het sluiten van portieren en koffers moet 

zo discreet mogelijk gebeuren. . 
Honden en andere huisdieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen door de eigenaar  

niet op het campingterrein achtergelaten worden, ook niet opgesloten. De eigenaar is burgerlijk aansprakelijk. 

De beheerder garandeert de rust van zijn kampeerders door de perioden te bepalen waarin het volledig stil moet 
zijn. 

8. Bezoekers 

Na toestemming van de beheerder of diens vervanger gekregen te hebben, mogen bezoekers worden toegelaten 

op het campingterrein. De ontvangende kampeerder is voor zijn bezoekers verantwoordelijk. 

De kampeerder kan zijn bezoeker(s) bij de receptie verwelkomen. De prestaties en voorzieningen van de 

camping zijn toegankelijk voor de bezoekers. Het gebruik van deze uitrustingen kan betalend zijn. Het tarief 

ervan moet uithangen aan de ingang van het campingterrein en bij de receptie. 

Auto's van bezoekers zijn verboden op de camping. 

9. Verkeer en parkeren van voertuigen 

Op het campingterrein is de rijsnelheid voor voertuigen beperkt. 

Rijden is toegelaten van 07h00 tot 22h00. 

Enkel de voertuigen van de kampeerders die op het campingterrein verblijven, mogen op het terrein rijden 



. Parkeren is ten strengste verboden op de staanplaatsen voor tenten of caravans, behalve indien een 

parkeerplaats voorzien is. Parkeren mag het verkeer niet belemmeren noch het zich installeren van nieuwe 
kampeerders hinderen. 

10. Onderhoud en aanblik van de voorzieningen 

Handelingen die de netheid, de hygiëne en de aanblik van het campingterrein en zijn voorzieningen, in het 

bijzonder het sanitair, kunnen schaden, moeten vermeden worden. Het is verboden afvalwater op de grond of in 

de goten weg te gieten. De kampeerders zijn verplicht hun afvalwater te legen in de daarvoor aangewezen 

voorzieningen. 

Huishoudelijk afval, restafval en papier moeten in de containers gedeponeerd worden. 

Wassen is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken. 

De was kan eventueel opgehangen worden aan de gemeenschappelijke waslijnen. Was ophangen bij de 

staanplaats is evenwel toegelaten tot 10 uur, op voorwaarde dat het discreet gebeurt en de buren niet hindert. 

Waslijnen mogen nooit aan bomen worden bevestigd. 

Met de planten en bloemen moet met respect omgegaan worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, 

takken af te breken of iets te planten. 

Het is verboden zelf de staanplaats van een voorziening af te bakenen of om in de grond te graven. 

De reparatie van beschadiging aan planten, omheining, terrein of voorzieningen van het campingterrein is voor 

rekening van diegene die ze veroorzaakt heeft. 

De staanplaats die tijdens het verblijf gebruikt werd, moet achtergelaten worden in de staat waarin de 

kampeerder ze betrokken heeft. 

11. Veiligheid 

a) Brand. 

Open vuur (hout, kolen, enz.) is ten strengste verboden. Kooktoestellen moeten goed functioneren en mogen niet 

onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden. 

In geval van brand, meteen de receptie waarschuwen. Indien nodig mogen de brandblussers gebruikt worden.  
Bij de receptie bevindt zich een EHBO-doos. 

b) Diefstal. 

De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die op het kantoor gedeponeerd zijn en is algemeen verplicht 

tot de bewaking van het campingterrein. De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen voorzieningen 

en dient de aanwezigheid van verdachte personen aan de beheerder te melden. De kampeerders wordt verzocht 

de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de beveiliging van hun materiaal.  

12. Sport en spel 

In de nabijheid van de voorzieningen mag geen enkel wild of hinderlijk spel georganiseerd worden. De 

recreatieve ruimte mag niet gebruikt worden voor actieve spelen. Kinderen moeten altijd onder het toezicht van 

hun ouders staan. 

13. Achterlaten van onbeheerd materiaal 

 

Enkel na toestemming van de directie en op de aangewezen plaats mag materiaal onbeheerd op het terrein 

achtergelaten worden. Deze prestatie kan betalend zijn. . 
 

14. Overtreding van het interne reglement 

 

Als een kampeerder het verblijf van de anderen verstoort of de voorschriften van dit interne reglement niet 

respecteert, kan de campingbeheerder of diens vervanger hem mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk 
in gebreke stellen en verzoeken de overlast te staken. 

In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het interne reglement en na ingebrekestelling door de 

beheerder met het verzoek zich eraan te houden, kan de campingbeheerder het contract met hem opzeggen. 

In geval van een strafbaar feit kan de beheerder de hulp van de politie inroepen. 

 

II – BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 

 

(1) In te vullen door de exploitant. 

(2) In te vullen door de exploitant. 
 
 

 
 


