Reglement van orde
de Camping
01 / TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te kunnen worden of zich te kunnen installeren op de
camping moet u toestemming hebben van iemand van de receptie of van
de manager van de camping. Het feit dat u op het terrein van Camping
Solaire verblijft betekent dat u de regels van het reglement accepteert
en naleeft. Het niet-naleven van het reglement kan verwijdering van de
betreffende persoon betekenen, indien nodig met behulp van de politie.
02 / FORMALITEITEN OPGELEGD DOOR DE POLITIE
Eenieder, die één nacht (of meer) op de camping verblijft, moet van
tevoren zijn / haar identiteitsbewijs bij de receptie tonen en de door de
politie opgelegde papieren invullen.
03 / INSTALLATIE
Al uw kampeerattributen moeten geïnstalleerd worden op de door de
manager aangegeven staanplaats.
04 / DE RECEPTIE
Bij de receptie kunt u informatie inwinnen over de services van
de camping, over de beschikbaarheid van supermarkten/winkels
in de omgeving, over mogelijkheden op het gebied van sport,
bezienswaardigheden in de omgeving en diverse andere adressen,
die bruikbaar kunnen zijn.
05 / BETALINGEN
Betalingen worden verricht bij de receptie. De hoogte van het totale
bedrag wordt bepaald volgens het aangegeven tarief en naar gelang
het aantal doorgebrachte nachten op het terrein. De gebruikers wordt
gevraagd om hun vertrek één dag van tevoren aan te geven bij de
receptie. Degenen, die vóór opening van de receptie willen vertrekken,
wordt gevraagd de dag voor vertrek te betalen.
06 / GELUID EN STILTE
De gebruikers van de camping dienen zich te houden aan de geluidsnorm,
zodat buren niet worden gestoord. Geluidsapparatuur moet dus ook zo
worden afgesteld. Het dichtdoen van deuren (ook van het sanitair) en
kofferbakken moet zo discreet mogelijk gebeuren. Honden en andere
dieren mogen niet vrij gelaten worden en mogen niet achtergelaten
worden op de camping (of opgesloten) zonder aanwezigheid van de
(daarvoor verantwoordelijke) eigenaar.
TOTALE STILTE TUSSEN 22.30 EN 7.00 UUR !
07 / BEZOEKERS
Alle bezoekers moeten zich in eerste instantie bij de receptie
melden. Bezoekers mogen toegelaten worden op de camping onder
verantwoordelijkheid van de kampeerders en na toestemming van de
verantwoordelijke van de camping. Bezoekers zijn verplicht hun auto op
de daarvoor bestemde parkeerplaats bij de ingang van de camping achter
te laten.
08 / VERKEER EN HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN
Op de camping moeten voertuigen STAPVOETS RIJDEN. Verkeer is
verboden tussen 22:00 en 7:00 uur. Enkel voertuigen die toebehoren
aan kampeerders mogen circuleren op de camping. Het parkeren van uw
voertuig mag het verkeer, noch het installeren van nieuwe kampeerders,
niet hinderen.

Tarieven

09 / VERZORGING EN AANBLIK VAN DE STAANPLAATS
Eenieder moet zich onthouden van elke daad die de ‘schoonheid’, de
hygiëne, en de aanblik van de camping zou kunnen benadelen.
Het is verboden om vervuild water op de grond of in een geul/gootje
te gooien. Elk gebruik van onkruidverwijderaar of andere vervuilende
producten is strikt verboden. Degenen, die in een caravan verblijven,
zijn verplicht hun afvalwater in de daarvoor bestemde installaties leeg
te gooien. Al uw afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken
worden gegooid. Het wassen is verboden buiten de daarvoor bestemde
bakken. Het uithangen van uw was moet gebeuren in een gezamenlijk
drooghok óf (maximaal 10 uur) in de buurt van uw tent, caravan, …,
op voorwaarde dat het discreet is en de buren niet hindert. Het mag
echter niet uitgehangen worden tussen de bomen. De groenvoorziening
en de versieringen moeten worden gerespecteerd. Het is verboden
spijkers in de bomen te slaan, takken af te zagen en nieuwe vegetatie te
planten. Het is bovendien verboden om de staanplaats af te bakenen of
om een gat in de grond te maken. Elke beschadiging aan de vegetatie, de
omheining, de grond en dergelijke van de camping, zal ten laste worden
gelegd aan de dader.
10 / VEILIGHEID
Brand : open vuur (hout, houtskool, etc...) is strikt verboden.
Alle gasstellen, die gebruikt worden, moeten in goede staat zijn.
Snelblusapparaten zijn beschikbaar voor iedereen. In geval van brand,
waarschuwt u dan onmiddellijk de directie van de camping. Een EHBOkoffer is te vinden bij de receptie.
Diefstal : de directie is alleen verantwoordelijk voor de bij de receptie
afgegeven objecten. Geef onmiddellijk de aanwezigheid van verdachte
personen door aan de verantwoordelijke van de camping. Ook al is
bewaking van de camping gewaarborgd, neem altijd de gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen in acht, ter bescherming van uw eigendommen.
11 / SPELLETJES
Geen enkel spel dat gewelddadig of hinderlijk kan zijn, kan worden
georganiseerd in de nabijheid van (de voorzieningen van) de camping.
De speelzaal mag niet worden gebruikt voor levendige spelen/
activiteiten.
12 / VASTE STAANPLAATS
Niet gebruikt materiaal mag alleen op de staanplaats achterblijven,
indien de directie daarmee akkoord is gegaan en alleen op de
aangegeven staanplaats. De kosten van de vaste staanplaats kunt u
vinden bij de receptie.
13 / BAAS VAN DE CAMPING
De eigenaar van de camping is verantwoordelijk voor het handhaven
van de orde en de verzorging/ het onderhoud van de camping.
Hij heeft de taak en de bevoegdheid om diegenen, die zich niet aan
de voorgeschreven regels houden, indien nodig te verwijderen van de
camping. Er bestaat een klachtenboek dat voor iedereen, beschikbaar is.
De klachten worden enkel dan in acht genomen, wanneer zij zo precies
mogelijk zijn beschreven, zijn ondertekend, gedateerd en wanneer zij
betrekking hebben op relatief actuele gebeurtenissen.
DE DIRECTIE
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Camping Solaire
Prijzen plaatsen 2018
Hoog
seizoen

Midden
seizoen

Laagseizoen

14/07 > 18/08

30/06 > 14/07
18/08 > 01/09

30/12/17 > 30/06/18
01/09/18 > 04/01/19

(inclusief: caravan + auto + zwembad + warme douche + activiteiten)

Prijs v/d plaats voor 1 of 2 personen

27,61 €

23,52 €

21,00 €

Extra persoon

12,00 €

9,40 €

7,60 €

Kind – 18 jaar

10,50 €

8,40 €

6,30 €

Kind – 13 jaar

9,71 €

7,24 €

5,78 €

Kind – 9 jaar

6,83 €

5,72 €

4,41 €

Kind – 2 jaar

Gratis

Gratis

Gratis

Bezoeker

Gratis

Gratis

Gratis

(rustig, aan de lijn en verplicht gevaccineerd)

Dier

3,68 €

3,68 €

2,10 €

Extra tent

Gratis

Gratis

Gratis

Extra auto

Gratis

Gratis

Gratis

Elektriciteitaansluiting 6 A

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Gemeentebelasting

0,50 €

0,50 €

0,50 €

PRIJS PER NACHT
(Euro incl. 10 % BTW)

In de prijs zit inbegrepen
(Euro incl. 10 % BTW):
• plaats van 150 m²
• warm water voor de
afwas en handwas
• auto + caravan of tent
• toegang tot de activiteiten
van de camping
• toegang tot de speelzaal :
tv + bibliotheek
• toegang tot
georganiseerde avonden
• warme douche
• lenen van het
sportmateriaal (voetbal,
volley, ping‑pong)
• toegang tot het zwembad
De activiteiten worden
verzorgd gedurende het
hoogseizoen, naar gelang
de behoefte..
Betaling :
GELD

BANK VAKANTIE OVER
CREDITVOUCHERS VOUCHERS SCHRIJVING KAART

(voor personen ouder dan 18 jaar)

ACSI Prijs

18 € per nacht (incl. 2 personen + electriciteit + hond)
8 NACHTEN = 7 NACHTEN (1 nacht gratis) !
U hoeft voor uw reservering op onze camping geen aanbetaling te doen. Wij zouden het zeer
op prijs stellen ons op de hoogte te houden van iedere verandering met betrekking tot uw
reservering. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking en begrip.
(van 01/04 tot 08/07 en van 15/08 tot 31/10)

Verschillende prijzen 2018 (Euro incl. 10 % BTW)
Staanplaats per jaar

1 750 € / jaar

Extra persoon op deze staanplaats per jaar

(gratis voor kinderen jonger dan 2 jaar)

Elektriciteit

0,35 € / kWh

Bezoek

Gratis

Prijs bezetting staanplaats tijdens afwezigheid

18,00 € / nacht

Koelkast ± 100 L tafelmodel (reserveren)

45 € eerste week
15 € elke volgende week

8,50 € / nacht

Prijzen
verhuur
2018
PRIJS PER WEEK
Zaterdag 15 uur > Zaterdag 10 uur

Hoogseizoen

Midden
seizoen

Laagseizoen

(Euro incl. 10 % BTW)

14/07 > 18/08

30/06 > 14/07
18/08 > 01/09

30/12/17 > 30/06/18
01/09/18 > 04/01/19

Mobil-Home 3 personen

550 €

378 €

320 €

Mobil-Home 4 personen

820 €

578 €

410 €

Mobil-Home 6 personen

1008 €

703 €

505 €

Extra persoon een tent
op de locatie van de huur
(na toestemming van de directie)

15 €

15 €

15 €

per nacht

per nacht

per nacht

Voor de nachttarieven (behalve in het hoogseizoen) kunt u ons raadplegen!
In de prijs zit inbegrepen (Euro incl. 10 % BTW) :
• staanplaats van 150 m2
• de huur van de (sta)caravan
• energie : gas (propaan) en elektriciteit
• toegang tot de animatiezaal: televisie + bibliotheek
• toegang tot georganiseerde avonden
• het lenen van sportmateriaal (voetbal, volleybal, pingpong, …)
• toegang tot het zwembad (enkel voor ingeschreven klanten)
De activiteiten worden verzorgd gedurende het
hoogseizoen, naar gelang de behoefte.

BELANGRIJK : Camping Solaire vraagt
geen administratiekosten, maar wel
20% aanbetaling voor de reservering
van uw (sta)caravan.
• De huurders zijn onderworpen aan de regels
die binnen de camping gelden en zijn dus
verantwoordelijk voor hun bezoek.
• Het inbezitnemen van de gehuurde (sta)
caravan gaat van zaterdag 15.00 uur tot de
zaterdag van vertrek om 10.00 uur.
• De staat van uw (sta)caravan wordt
opgemaakt bij aankomst en bij vertrek van
de huurder.
• Wij vragen u om een borg van 400 euro,
wij geven u deze terug na het uitchecken,
mits er geen schade is en als alles schoon is
achtergelaten.
• De bezetting is gelimiteerd op het aantal
aangegeven personen : 4 of 6.
• De (sta)caravans moeten schoon
achtergelaten worden; een bedrag van
80 euros voor de schoonmaakkosten, kan
van uw borg worden afgetrokken.
• Het volledige bedrag van het verblijf dient u
15 dagen vóór aankomst over te maken.
• Geen korting “Vrienden van Camping”
op de huur.
• Betaalmogelijkheden zijn : contant in €uros
en vouchers, creditkaart.
Bankgegevens :
IBAN = FR76 1130 6000 6265 2866 1805 072
Code BIC/SWIFT = AGRIFRPP813
Bedankt voor uw begrip,
Alain & Christiane BAILLET

Reglement voor
het zwembad
TOEGANKELIJKHEID Toegang tot het zwembad is gratis en EXCLUSIEF voor ingeschreven klanten van

Camping Solaire. NIET INGESCHREVEN bezoekers kunnen in geen geval toegang krijgen
tot het zwembad. Toegang tot het zwembad geschiedt enkel in badkleding, zonder
schoenen en na volledig 30 seconden onder de douche te hebben gestaan.

OPENINGSTIJDEN Uitgezonderd om technische redenen is het zwembad dagelijks geopend van 8 tot 20 uur.

Op zondag is de avond gereserveerd voor volwassenen (16 + jaar) van 20.00 tot 22.30 uur.

BADKLEDING Badkleding is verplicht, ook voor kleine kinderen. Shorts of lange zwembroeken zijn niet
toegestaan. In enkele gevallen kan de verantwoordelijke een badmuts verplicht stellen.

Wij bieden u een
faciliteit, die u
nergens anders zult
vinden op campings
in de Hautes Alpes.
Om het zwemplezier
voor iedereen te
garanderen en de
verantwoordelijke
personen (ouders
en campingeigenaar) geen
problemen te
bezorgen, zijn de
gebruikers van het
zwembad verplicht
te voldoen aan de
volgende eisen.
ZORGVULDIG TE
LEZEN DOOR GROOT
EN KLEIN !

DOUCHES EN In de aanbevelingen van de “directie van de sociale en sanitaire zaken” wordt beschreven
VOETENBADJES dat zeep verplicht gebruikt dient te worden onder de douche bij de ingang van het
zwembad. Het is verplicht om door het voetenbadje te gaan en minstens 30 seconden
onder de douche te blijven staan (met zeep!) bij het betreden en verlaten van het
zwembad.

VERBOD Het is verboden om:

a) te roken, behalve binnen de daarvoor bestemde ruimte (rokerij)
b) te eten (ook geen kauwgum) binnen de omheining van het zwembad
c) derden in het zwembad te duwen
d) te rennen binnen de omheining van het zwembad
e) in de zwembaden te duiken of te springen
f) radio’s, recorders of cd-spelers aan te zetten

ORDE &HYGIËNE Ledereen die het zwembad betreedt wordt gevraagd zorg te dragen voor de orde en de

hygiëne binnen de omheining van het zwembad. Schoenen en kleren moeten worden
weggelegd in de daarvoor bestemde vakken. Elke “bacteriële aandoening” kan tijdelijke
weigering tot het zwembad met zich meebrengen.

KINDEREN De toegang tot het zwembad is verboden voor kinderen onder de 8 jaar, die niet begeleid

worden door een volwassene. De ouders zijn verantwoordelijk voor het surveilleren van de
kinderen. Het bubbelbad is verboden voor kinderen onder de 16 jaar. Kinderen, die jonger
zijn dan 14 jaar en die niet begeleid worden, moeten het zwembad om 18.00 uur verlaten.

DIEREN Dieren zijn niet toegestaan binnen de omheining van het zwembad.
VERANTWOORDELIJKHEID De directie van Camping Solaire weigert alle verantwoordelijkheid in geval van:

a) d iefstal : eenieder, die het zembad betreedt, heeft de mogelijkheid om waardevolle
spullen bij de receptie of bij de bar achter te laten.
b) ongevallen.

VEILIGHEID Eenieder, die het zembad betreedt, wordt gevraagd zorg te dragen voor het sluiten van het

KORTE
BROEK
veiligheidspoortje, zodat de mogelijkheid wordt uitgesloten dat een kind per ongeluk in
het water terechtkomt.
OF ZWEMSHORTS
VERBODEN!
SANCTIES Overtreders van deze voorschriften kunnen zowel tijdelijk als definitief uitgesloten worden
van het betreden van het zwembad.
STRAKKE
ZWEMBROEK
Beste vrienden, het zwembad van Camping Solaire is niet bewaakt. Voor uw comfort, uw veiligheid
TOEGESTAAN
en de gemeenschappelijke hygiëne zullen we dit reglement letterlijk opvatten.
Bedankt voor uw begrip. Alain Baillet en Christiane Baillet.

Alleen de gemeentebelasting komt nog bij de prijs van uw (sta)caravan.
Dus: 0,50 C per persoon per dag (vanaf 18 jaar).
S.A.R.L. Camping Solaire du Petit Buëch • SIRET : 322 746 017 00019 • APE : 5530Z

