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VOORSCHRIFTEN 

1. Voorwaarden voor toegang en verblijf 

  Niemand mag binnenkomen, zich vestigen of op de camping blijven zonder voorafgaande toestemming van de 

manager of zijn vertegenwoordiger, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de site en het onderhoud van de 

bestelling, inclusief de toepassing van de volgende regels. Het feit dat u op de camping verblijft, houdt in dat u zich 

aan deze regels houdt en dat u ermee instemt om zich aan deze voorschriften te houden. De camping mag niet worden 

gebruikt als officieel woonadres. 

 

2. Politieformaliteiten 

  Niet-begeleide minderjarigen mogen de camping niet betreden. Iedereen die voor één nacht of langer op de camping 

verblijft, moet aan de manager of zijn vertegenwoordiger een paspoort of een officieel identiteitsbewijs kunnen 

voorleggen. Volgens artikel R.611-35 van de Vreemdelingenwet en het asielrecht moet de werfleider bij binnenkomst 

een officieel registratieformulier invullen dat door de buitenlandse klant is ondertekend. Het moet 1. voornaam en 

achternaam bevatten. 2. Geboortedatum en -plaats 3. Nationaliteit 4. Officiële woonplaats. Kinderen onder de 15 jaar 

kunnen terugvallen op de vorm van hun vader of moeder. 

 

3. Setup 

  Tenten, caravans of soortgelijke uitrusting mogen alleen bezighouden als dit wordt aangegeven door de manager of 

diens vertegenwoordiger. 

 

4. Reception 

  Open tijdens het seizoen van 08.30 uur tot 19.00 uur of 20.00 uur (juli / augustus). U vindt er alle informatie over de 

diensten van de camping, de informatie over de mogelijkheden van tanken, de sportfaciliteiten, de toeristische 

belangen van de omgeving en verschillende adressen die nuttig kunnen zijn. Elke klacht of suggestie van verbetering 

moet worden gemaakt bij de receptie. 

 

5. De aankondigingen 

  De huidige interne voorschriften staan op het mededelingenbord bij de ingang van de site en bij de receptie. Op 

verzoek zal een kopie aan elke klant worden verstrekt. Voor geclassificeerde campings worden ook hun classificatie 

en hun categorie, toerisme of vrije tijd en het aantal plaatsen weergegeven. De prijzen van de verschillende diensten 

worden verstrekt onder voorwaarden vastgesteld door de minister van Consumentenzaken en zijn verkrijgbaar bij de 

receptie. 

 

6. Vertrekformaliteiten 

  Stacaravans: gasten moeten het Mobil-Home voor 10 uur verlaten. 

Kampeerplaats: gasten moeten het veld verlaten voor 12:00 uur en betalen het saldo van hun verblijf op de dag van 

vertrek bij de receptie. Gasten die vóór de openingstijden van de receptie willen vertrekken, moeten de dag ervoor 

betalen. 

 

7. Geluid en stilte 

  U wordt vriendelijk verzocht om eventuele geluidsoverlast van uw buren te voorkomen. Voor de goede werking van 

het verblijf, wordt stilte gevraagd vanaf 23.00 uur. 

 

8. Dieren 

  Eigenaren van honden en andere dieren moeten verplichte vaccinatiecertificaten kunnen voorleggen. Met betrekking 

tot de tatoeage of de microchip moeten de eigenaren van honden en katten voldoen aan de wettelijke vereisten die 

zijn opgesteld door de veterinaire diensten van de betreffende prefectuur. In overeenstemming met artikel 211-1 van 

het plattelandswetboek, en de decreten en ministeriële besluiten van toepassing, zijn de honden van de eerste 

categorie "honden van aanval" (pitbulls) verboden. Honden van de tweede categorie "waak en verdediging" 

(Rottweiler) moeten gemuilkorfd en aangelijnd worden door een persoon van middelbare leeftijd (art.211-5 van de 
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C.R). Honden en andere dieren moeten te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Ze zijn verboden in de 

gemeenschappelijke ruimtes (restaurant, bar, terras, zwembad, speeltuin, etc.). Ze mogen niet op de camping 

achtergelaten worden, zelfs niet opgesloten, in afwezigheid van hun meesters die burgerlijk verantwoordelijk zijn. Elke 

vakantieganger moet eventuele uitwerpselen die door zijn dier op de camping zijn gemaakt, in een tas stoppen en in 

een vuilnisbak gooien. 

 

9. Bezoekers 

  Buiten zijn bezoekers toegestaan op de camping onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen. 

De diensten en faciliteiten zijn voor hen toegankelijk. Bezoekers mogen alleen parkeren op de parkeerplaats bij de 

ingang van de camping. 

 

10. Verkeer en parkeren van voertuigen 

  Op de camping moeten voertuigen met een beperkte snelheid van 10 km / uur rijden. Verkeer is toegestaan van 

07.00 uur tot 23.00 uur. Alleen voertuigen van personen die op de camping verblijven, kunnen in het veld rondrijden. 

Parkeren is alleen toegestaan op gehuurde locaties. Parkeren mag het verkeer niet hinderen of nieuwkomers 

voorkomen. 

 

11. Onderhoud en uiterlijk van faciliteiten 

  Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke actie die de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping en 

haar faciliteiten zou kunnen beïnvloeden. Klanten worden geadviseerd om hun vuile water in de goten af te voeren, 

niet op de vloer. Afval, verspilling van welke aard dan ook, papieren moeten worden gedeponeerd in vuilnisbakken. 

Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken. Plantages en bloemendecoraties moeten 

worden gerespecteerd. Het is verboden om spijkers in bomen te planten, takken te knippen, te planten. Het is niet 

toegestaan om de locatie van een installatie op persoonlijke middelen af te bakenen, noch om de grond te graven. 

Elke schade aan vegetatie, hekken, land en faciliteiten zal ten laste zijn van de verantwoordelijke persoon. De locatie 

die tijdens het verblijf is gebruikt, moet worden gehandhaafd in de staat waarin de kampeerder het heeft aangetroffen 

toen hij / zij aankwam. 

 

12. Zekerheid 

  Open vuur (hout, steenkool, enz.) Is ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en 

mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. In geval van brand, stel het management onmiddellijk op 

de hoogte. Brandblussers kunnen indien nodig worden gebruikt. Een EHBO-pakket is bij de receptie. 

De kampeerder houdt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen installatie en moet de persoon die verantwoordelijk is 

voor de aanwezigheid van een verdachte persoon op de hoogte brengen. Klanten worden geadviseerd om de 

gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun apparatuur te beveiligen. 

 

13. Games 

  Er kan geen gewelddadig of ongemakkelijk spel georganiseerd worden in de buurt van de faciliteiten. Het gebruik van 

de spellen is gratis en zonder toezicht en het gebruik dat ervan wordt gemaakt valt onder de verantwoordelijkheid van 

gebruikers of hun wettelijke voogden. 

 

14. Dode garage 

  Na het vertrek is het mogelijk om onbewoonde apparatuur op de grond achter te laten, alleen na akkoord van de 

richting en alleen op de aangegeven locatie. 

 

15. Schending van deze voorschriften 

  In het geval dat een bewoner andere kampeerders stoort of deze regels overtreedt, zal de manager of zijn 

vertegenwoordiger een ingebrekestelling sturen waarin hij of zij wordt bevolen de verstoring te stoppen. In geval van 

ernstige of herhaalde overtreding van deze regels na de kennisgeving, heeft het management het recht om het 

contract te annuleren. In het geval van een overtreding die neerkomt op het overtreden van de wet, behoudt het 

management zich het recht voor om de politie te bellen. 


