
☺ HUISHOUDELIJK CAMPINGREGLEMENT – VERBIJFSVOORWAARDEN ☺ 
 

…Fijn dat ook jij de weg gevonden hebt naar onze ‘Camping op het Plein’… 
 

  Om er een spetterend, tof  weekend van te maken en om alles in goede banen te leiden,  

  zijn er uiteraard enkele regeltjes nodig.  

  Dit huishoudelijk Campingreglement  is opgemaakt om het samenleven op deze  

  ‘Camping op het Plein’ zo aangenaam mogelijk te maken.  

  Elke kampeerder/vakantiegast is meer dan welkom !  

  Denk je echter dat je je niet aan de regels kan houden dan vragen we je vriendelijk  

  om niet deel te nemen. Blijf je ? Bedankt om deze regeltjes te respecteren.  

 
- De camping opent op vrijdag 4 mei 2018 om 16.00 uur en sluit zondag 6 mei 2018 om 14.00 uur.  
 De kampeerders kunnen op de voorziene dag van aankomst hun plaats innemen. Ten laatste 1 uur na  
 aankomst begeven zij zich bij de Campingmeester om hun aankomst te melden en de nodige formaliteiten  
 te vervullen.  
 Op de voorziene dag van vertrek wordt de kampeerplaats ten laatste om 14.00 uur vrijgemaakt.  
 Bij vervroegde afreis dien je de Campingmeester te verwittigen. 
- Iedere kampeerder krijgt bij aankomst een polsbandje uitgereikt dat tijdens het gehele verblijf gedragen  
 dient te worden. Tijdens de wedstrijden eventueel afplakken. Hierdoor is de organisatie in staat mensen te  
 laten verwijderen van het kampeerterrein die daar echt niets verloren hebben of voor overlast zorgen.  
- Op het kampeerterrein kan je verblijven met tent, campingcar, caravan of kampeerauto. De organisatoren  
 houden rekening met de wensen en de voorkeur van de kampeerders en bepalen de kampeerplaats die u bij  
 aankomst door de Campingmeester  wordt toegewezen.   
- Als gevolg van brandvoorschriften zijn wij genoodzaakt een indeling van het kampeerterrein te maken en is  
 het niet toegestaan om zelf een vrije plek te kiezen. Iedereen moet tenslotte een plaatsje hebben.  
 Daarnaast blijft de regel gehandhaafd dat u uw kampeerinstallatie zodanig dient te plaatsen dat anderen er  
 geen hinder van ondervinden én dat de vluchtwegen open blijven bij eventuele calamiteiten.  
- Per kampeerplaats zijn maximaal 7 personen toegelaten,  
 behalve als je eigen gezin uit meer dan 7 personen bestaat.  
- Er wordt slechts 1 huisdier per kampeerplaats toegelaten. Honden of katten dienen altijd aangelijnd te zijn  
 (max. 2m). De hygiënische wandelingen van de honden moeten buiten het kampeerterrein gebeuren.  
 Neem steeds een hondenpoepzakje mee om eventuele ‘ongelukjes’ zelf op te ruimen. De eigenaar is steeds  
 verantwoordelijk : hij dient er dan ook voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier de andere  
 kampeerders niet stoort.  
 Voor het verblijf van andere dieren dan hond of kat is de toelating van de Campingmeester vereist.  
- Voertuigen mogen enkel voor laden en lossen en voor het verplaatsen van de caravan op het kampeerterrein  
 aanwezig zijn. Daarna dienen zij direct verplaatst te worden naar de daarvoor bestemde, kosteloze  
 parkeergelegenheden in het dorpscentrum.  
 Uit veiligheidsoverwegingen voor de kampeerders, vooral voor de kinderen, dient stapvoets te worden  
 gereden (max. 5 km/u). Ditzelfde geldt ook voor fietsers. 
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- De kinderen zijn onze eregasten ! Wees kindvriendelijk : denk aan hun veiligheid.  
 Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen aanrichten. Laat hen dus spelen waar het  
 hoort en leer hen de natuur en de beplanting te eerbiedigen. Voorkom ongevallen, derhalve is het niet wenselijk  
 te spelen met ballen in de onmiddellijke omgeving van de kampeerinstallaties. 
- Jongeren onder de 18 jaar, niet vergezeld van een ouder of een verantwoordelijke van minimum 21 jaar,  
 mogen niet alleen verblijven op het kampeerterrein.  
 Jeugdgroepen dienen vooraf schriftelijk te reserveren en vallen eveneens onder alle bovenstaande en  
 onderstaande voorwaarden. Bij elke jeugdgroep worden 2 personen als verantwoordelijke aangeduid.  
 Bij niet naleving van dit Campingreglement, zullen zij en hun groep van de Camping worden verwijderd. 
- De inwoners van ons dorp ontvangen ons met open armen. Gelieve dan ook respect te hebben voor de buurt.  
 Laat uw muziek zo spelen dat uw buren er geen hinder van ondervinden, dus op een laag niveau. Nachtelijke  
 rondzwervingen en/of lawaaierige toestanden in het dorp en zijn omgeving zullen niet getolereerd worden.  
 De Camping is er –misschien wel vooral – om te rusten.  
 Vanaf middernacht of 00.00 uur dient de volledige stilte te worden gerespecteerd op het kampeerterrein.  
 Lawaai dat de andere kampeerders stoort, dient te allen tijde vermeden te worden.  
 Iedereen geniet graag in stilte van zijn nachtrust. 
- De aansluiting op het stroomnet van de Camping gebeurt met een stekker. De elektriciteitsvoorziening op de  
 Camping is bedoeld voor kleine stroomafnemers. Om overbelasting te voorkomen, zijn elektrische toestellen die  
 meer dan 750 W verbruiken niet toegelaten. De elektriciteitsvoorziening in de sanitaire ruimte is berekend op  
 scheerapparaten, föhns etc. Tijdens de winterperiode worden water en elektriciteit geheel afgesloten.  
- De verwarmings- en keukeninstallaties dienen op een veilige wijze geplaatst te worden in een goed verluchte  
 ruimte en op een vuurvaste plaat. Er mogen geen open vuren of kampvuren aangelegd worden zonder toelating  
 van de Campingverantwoordelijke. Om verbrandingsgevaar bij kinderen te voorkomen dient het barbecueën te  
 gebeuren onder voortdurende bewaking zolang de as niet geheel is afgekoeld. 
- De Camping is geen afvalstort. We rekenen op de medewerking van elkeen om de kampeerplaats, de omgeving  
 en de installaties voor gemeenschappelijk gebruik netjes te houden. De sanitaire ruimte is geen speelplaats en  
 we vragen om de sanitaire ruimte altijd netjes en proper te houden. Respecteer de grasmat en het groen op het  
 kampeerterrein. Er zijn voldoende afvalpunten voorzien. Wees milieubewust : pmd, glas, gft, restafval moeten  
 in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd.  
- De Camping hermetisch afsluiten is onmogelijk. Iedereen dient maatregelen te nemen om de eigen uitrusting te  
 beschermen en af te sluiten. De organisatoren zijn op geen enkel ogenblik aansprakelijk voor diefstal of  
 beschadiging van goederen van de kampeerders/vakantiegasten. 
- We vragen vriendelijk  aan elke kampeerder/vakantiegast/bezoeker/sympathisant met de geplande  
 gemeenteraadsverkiezingen in zicht, geen politiek getinte pamfletten, flyers e.d. uit te delen op deze  
 ‘Camping op het plein’. 
- In zaken waarin dit huishoudelijk Campingreglement niet voorziet, beslist in eerste instantie de Campingmeester  
 in overleg met de organisatoren.  
 
Indien de overheid, via algemene richtlijnen, normen oplegt welke in strijd zouden zijn met dit reglement, dan 
wordt dit reglement automatisch aangepast. 
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