REGELGEVING
• Toegang tot de camping moet geautoriseerd zijn door de directie, na registratie van de
identificatiegegevens, zoals bepaald door de wet. Binnen de structuur moeten de gasten en bezoekers de
herkenningsarmband op een zichtbare manier dragen en dit voor de hele periode van het verblijf.
Hetzelfde, samen met de autopas moeten geretourneerd bij vertrek worden en in ieder geval wanneer u
niet binnen de structuur overnacht;
• Minderjarigen mogen, zelfs als ze een identiteitsdocument hebben, alleen worden ondergebracht als ze
begeleid worden door hun ouders of door meerderjarige personen met de juiste toestemming van
laatstgenoemden;
• Het dagbedrag van het verblijf wordt van de dagelijkse prijzen berekend vanaf het tijdstip van aankomst
tot 9 uur de volgende dag, daarna wordt een extra dag in rekening gebracht;
• Check-in voor de accommodatie is vanaf 10.00 uur, levering van de sleutels vindt plaats voor 16.00 uur,
check-out voor 9.00 uur, na deze tijd is het niet meer mogelijk om binnen te blijven of gebruik te maken
van de diensten van de structuur;
• De bezetting van het kampeerplek en/of de parkeerplaats is onderworpen aan de toestemming van het
management;
• Van 14.00 uur tot 16.00 uur en van middernacht tot 8.00 uur is stilte voorgeschreven. Met betrekking tot
de rust en stilte is het verboden enige activiteit uit te voeren die verstoring kan veroorzaken, dus u kunt op
geen enkele manier binnen de camping circuleren, noch de vaat doen of het linnengoed wassen. Daarnaast
moet u het volume van radio, TV en soortgelijke apparatuur beperken. Van 21.00 tot 8.00 uur is het gebruik
van fietsen, schaatsen, scooters, skateboards etc. ook verboden;
• Bezoekers moeten zich melden bij de Directie. Hun verblijf is het eerste uur gratis, waarna het dagtarief
moet betaald worden;
• Auto's mogen alleen bij aankomst of voor vertrek naar de parkeerplaats/ accommodatie worden gereden
voor het uitladen/laden van bagage en uitrusting, waarna ze alleen nog toegang tot de parkeerruimte mogen
hebben en op de daarvoor bestemde plaatsen moeten geparkeerd worden;
• Op 15 augustus zijn bezoekers op de camping niet toegestaan;
• Campers moeten voor de voorwerpen die zij bezitten zorgdragen, het management is niet
verantwoordelijk voor diefstal of schade, behalve voor de objecten die toevertrouwd en geaccepteerd zijn
voor aflevering;
• De snelheid van voertuigen binnen het toeristisch complex mag niet meer dan 10 km per uur bedragen;
• Het is verboden om kokend water en reinigingsmiddelen op de planten te gieten en in het algemeen is het
verplicht om de vegetatie, het reinigen en de correcte bestemming van de kampeeruitrusting te respecteren;
• Kinderen moeten voortdurend opgevangen worden en begeleid door een verantwoordelijke volwassene
als ze zich verplaatsen en gebruik maken van de faciliteiten van de camping. De directie wijst alle
verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval;

• De gasten zijn verplicht de procedure voor de gescheiden inzameling van afval te volgen, die bij de
ecologische oase die zich op de camping bevindt moet worden gestort, in overeenstemming met de daarin
aangegeven methoden en tijden;
• Wie verrast zal zijn om vandalisme uit te voeren aan de structuren en uitrusting van het toeristisch complex
zal onmiddellijk verdreven worden;
• Het is ten strengste verboden open vuur en barbecues aan te steken, evenals het gebruik van de barbecue
op het veld, in de accommodatie en in elk geval buiten de daarvoor bestemde ruimtes;
• Toegang tot de dieren is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk is toegestaan door de directie na het tonen
van het relatieve gezondheidsboekje, bijgewerkt met de voorgeschreven vaccinaties en het
verzekeringsbewijs voor wettelijke aansprakelijkheid. De eigenaar moet de hond aan de lijn houden,
uitgerust met een speciale snuit, hem buiten de camping voor dagelijkse behoeften vergezellen, in het bezit
zijn van een speciale kit voor het verzamelen van mest, onmiddellijk ingrijpen als ze op de camping
voorkomen, met behulp van geschikte ten slotte maken en de andere gasten niet storen;
• De 4-potige vrienden kunnen vrij toegang tot het strand krijgen, dat aan hen is gewijd, en onder de parasol
blijven, altijd met inachtneming van de regels die in het vorige punt zijn aangegeven, op dezelfde manier
kunnen ze toegang krijgen tot het restaurant, het pad volgen dat door de Directie is aangegeven en vermijden
dat ze in het voor hen verboden gebied terechtkomen;
• Het is niet mogelijk om vellen / hoezen van welke aard ook aan bomen te bevestigen of om structuren op

de grond te monteren, daarnaast tapijten en / of vloerbedekkingen moeten van strikt ademend materiaal
zijn, zoals schaduwdoek en niet linoleum en mag de vorm van de geïnstalleerde apparatuur niet
overschrijden;
• Naar het oordeel van het management kan iedereen die zich niet aan deze regels houdt of zich in strijd met
de regels van de civiele samenleving gedraagt, onmiddellijk worden afgewezen als ongewenste gast;
• Deze voorschriften zijn bij de ingang geplaatst en vormen een integraal onderdeel van het
boekingscontract. De toegang tot de structuur is de stilzwijgende aanvaarding door de gasten.

Wij wensen u een gelukkig verblijf en FIJNE VAKANTIE

