Reglement
van orde de camping
1/ TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te kunnen worden of zich te kunnen installeren op de camping, moet u daarvoor bevoegd zijn door de receptie of
door 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-naleving van het reglement kan verwijdering van de betreffende persoon betekenen,indien nodig met behulp van de politie.

2/ 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.
3/ INSTALLATIE Al uw kampeerattributen moeten geïnstalleerd worden op de door de manager aangegeven staanplaats.

4/ 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.

5/ 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.

6/ GELUID EN STILTE
De gebruikers van de camping dienen zich te houden aan de geluidsnorm, zodat buren niet worden gestoord. 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 (zelfs opgesloten) zonder aanwezigheid van de (daarvoor verantwoordelijke)
eigenaar.
TOTALE STILTE TUSSEN 22.30 EN 07.00 UUR!

7/ 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.

8/ 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, hinderen.

9/ 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 gebeurt in een gezamenlijk drooghok, óf (maximaal 10 uur) in de buurt van
uw tent/ caravan/ etc., 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/ VELIGHEID
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
EHBO-koffer is te vinden bij de receptie.
Diefstal: de directie is alleen verantwoordelijk voor de bij het bureau afgegeven objecten. Signaleer onmiddellijk de aanwezigheid
van verdachte personen 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
camping. De speelzaal kan niet worden gebruikt voor levendige spelen/ activiteiten.

(de voorzieningen van) de

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 die 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.
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