CAMPINGREGELS

WAARSCHUWING: De directie behoudt zich het exclusieve recht voor iedereen van de
camping te verwijderen die de huisregels niet naleeft en hiermee schade aanricht of de orde of
het leven in gemeenschap verstoort.
CHECK-IN en BEZOEK: Bij uw aankomst dient u aan de receptie een geldig identiteitsbewijs
te overhandigen zodat wij onze en uwe wettelijke registratieplichten kunnen vervullen. Deze
plicht niet nakomen, is wettelijk strafbaar. Als gast dient u de registratiegegevens te
controleren, ons elk verkeerd geregistreerd gegeven te melden en ons op voorhand op de
hoogte te brengen van wijzigingen (aankomst en vertrek van personen). Bezoek aan de
gasten van de camping dient te worden toegestaan door de directie. Elke bezoeker dient een
document te overhandigen en krijgt een gratis bezoekrecht van maximum 2 uur. Voor langere
periodes of gebruik maken van de diensten van de camping rekenen wij het normale
verblijfstarief aan. Bezoek voor 08.00 en later dan 21.00 is niet toegestaan. De campinggast is
verplicht eventueel bezoek op de hoogte te brengen van de huisregels van de camping en
deze door zijn bezoek te doen naleven. De campinggast die betrapt wordt in gezelschap van
mensen die niet geregistreerd zijn door de directie zal de camping moeten verlaten en kan
worden aangegeven wegens overtreding van het politiereglement.
De standplaats wordt door de directie toegewezen. Als gast dient u alles, inclusief uw
voertuigen, ordelijk op te stellen binnen de grenzen van de standplaats en mag u geen
greppels graven of het grasveld beschadigen.
OPENINGSUREN: Voertuigen dienen de verkeersborden en de maximum snelheid van 5
Km/h binnen de grenzen van de camping na te leven. In de olijfboomgaard zijn
motorvoertuigen altijd verboden (standplaatsen B ), terwijl in de rest van de camping
motorvoertuigen verboden zijn van 13.00 tot 15.00 en van 23.00 tot 7.00.
Op deze tijdstippen zijn zowel het hek als de automatische slagbomen gesloten. Om de
camping te betreden en te verlaten, gebruikt u in dit geval de voetgangersingang die u kunt
openen met de magnetische Strip Card die u bij de check-in krijgt. Van 23.00 tot 7.00 mag u
bovendien geen vaat wassen en geen was- of droogmachine gebruiken.
BETALEN: u kunt betalen tussen 08.00 en 12.30 en tussen 15.00 en 19.30. Wij verzoeken u
vriendelijk deze tijdstippen na te leven! Als u heel vroeg vertrekt, verzoeken wij u de avond
ervoor te betalen. Wij maken geen afzonderlijke rekeningen! Wij accepteren wel betaling met
credit cards en pinkaarten. Wij accepteren geen cheques, AMERICAN EXPRESS of DINERS.
Standplaatsen dienen te worden verlaten voor 12.00, bungalows voor 10.00 van de
vertrekdag. Als u te laat vertrekt, rekenen wij één dag langer aan.
STROOM: voor uw aansluiting op het lichtnet mag u alleen standaard (Europese)
verloopstekkers gebruiken (die u in ons campingwinkeltje kunt kopen ).
Doe de stekker in het stopcontact en draai dan de grijze hendel naar rechts. Wij verzoeken u
niet aan de stopcontacten te knoeien en het lichtnet niet over te belasten. Zet voordat u de
stekker eruit haalt, eerst de grijze hendel weer naar links.
Max. vermogen 6 ampère / 1.500 watt.

AFVOER VAN KEUKEN- EN TOILETWATER: naast de stroompalen zit een afvoerputje voor
keuken- en toiletwater : u moet zelf over een lange verbindingsslang beschikken. In de
sanitaire voorzieningen “Sud” en “Nord” vindt u ook speciale stortbakken.
ECOLOGISCHE AFVALPUNTEN: de camping is uitgerust met 10 ecologische
afvalverzamelpunten. Wij verzoeken u vriendelijk om samen met ons het milieu en onze
camping schoon te houden.
WASMACHINES: in de wasruimten staan wasmachines met munten. De gebruiksaanwijzing
hangt aan de muur in dezelfde ruimte. Munten worden verkocht bij de receptie. Tussen 23.00
en 7.00 is het gebruik van was- en droogmachines verboden.
HONDEN: Uw viervoeters zijn welkom op onze camping, maar aan de lijn. Ze zijn niet
toegestaan in de nieuwe bungalows.
OPGELET: kinderen mogen NOOIT ALLEEN zijn of blijven in de was- en badplaatsen, de
speeltuin, het zwembad en de nabijheid van de automatische slagbomen bij de ingang.
Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de aan hen toevertrouwde
minderjarigen. Vuur maken is nergens toegestaan. In de olijfboomgaard mag u grillen, op
voorwaarde dat u hiermee geen gevaar vormt of uw buren stoort.
Wij verzoeken u ook goed op uw persoonlijke bezittingen te letten. De directie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor op de camping opgelopen wonden en beschadigde,
verloren of gestolen voorwerpen. De receptie stelt brandkasten ter beschikking en vlak bij de
bar vindt u een gratis stalbox voor uw fietsen of surfplanken.

