Huishoudelijk reglement van de camping Lot & Bastides.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Toelatingsvoorwaarden:
Om toegelaten te worden op het terrein camping Lot & Bastides, zich hier te
kunnen installeren en verblijven moet u toestemming gekregen hebben van de
beheerder, of zijn vertegenwoordiger.
Camping Lot & Bastides is een recreatie camping, enkel bestemd om kampeerders
te ontvangen die tijdelijk in een tent, caravan of camper van het terrein gebruik
maken.
Dit terrein is verboden voor personen die deze tijdelijke onderkomens permanent
of voor een langere periode wensen te gebruiken.
Het is op dit terrein verboden om religieuze- of politieke aanhangers te werven.
Commerciële acties of reclame maken op het terrein is verboden, behalve voor
personen die hiervoor toestemming van de campingbeheerder hebben gekregen.
Bestelbusjes zijn verboden; alleen voertuigen die noodzakelijk zijn voor de goede
functionering van de camping zijn toegestaan.
Een verblijf op ons campingterrein verondersteld dat u akkoord gaat met de
bepalingen van dit reglement, en deze zal naleven.
1.2. Politieformulier en andere formaliteiten:
Ieder persoon die ten minste 1 nacht op ons campingterrein wenst te verblijven,
moet eerst een identiteitskaart aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger laten
zien, en het politieformulier invullen.
Minderjarigen zonder ouders worden niet zonder een schriftelijke toestemming
van de ouders toegelaten, en er wordt gecontroleerd of de ouders op ieder
moment bereikbaar zijn.
1.3. Installatie:
De tent of caravan met bijbehorend materiaal moeten op de aangewezen plaats,
en volgens de aanwijzingen van de campingbeheerder of zijn vertegenwoordiger
geïnstalleerd worden.
1.4. Receptie:
Geopend van 10.00 tot 13.00 uur, en van 15.00 tot 20.00 uur.
Hier vindt u alle informatie over de faciliteiten op het campingterrein, informatie
over bevoorradingsmogelijkheden, de sportvoorzieningen, de toeristische
bezienswaardigheden in de omgeving en enkele handige adressen.
Gasten kunnen bij eventuele klachten gebruik maken van het klachtenboek. Deze
klachten, voorzien van datum en handtekening, worden alleen in beschouwing
genomen wanneer deze nauwkeurig geformuleerd zijn, relatief recente feiten
betreffen.
1.5. Toeslagen:
Toeslagen moeten aan de receptie betaald worden. De hoogte hiervan staat
aangegeven op een lijst bij de ingang van de camping, en bij de receptie. Het te
betalen bedrag is afhankelijk van het aantal nachten dat u op het campingterrein
doorgebracht heeft, en moeten de dag voor vertrek voldaan worden.
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1.6. Lawaai en stilte:
De gebruikers van het kampeerterrein worden verzocht om lawaai en
geanimeerde discussies die hun buren zouden kunnen storen te vermijden.
Geluidsapparatuur moeten op een redelijk geluidsniveau afgesteld worden. De
autodeuren en kofferbakken moeten zo zachtjes mogelijk gesloten worden.
Honden en andere huisdieren mogen niet vrij rondlopen. Ze mogen niet alleen op
het kampeerterrein achtergelaten worden, zelfs niet opgesloten, bijvoorbeeld in
de accommodaties bij afwezigheid van hun baasje, die voor hen verantwoordelijk
is.
Tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens moet het volledig stil zijn.
1.7. Bezoekers:
Na toestemming gekregen te hebben van de campingbeheerder of zijn
vertegenwoordiger, mogen de bezoekers onder de verantwoordelijkheid van de
campinggasten die ze ontvangen het kampeerterrein betreden.
Wanneer deze bezoekers toegelaten zijn op het kampeerterrein, is het mogelijk
dat de kampeerder die ze ontvangt een bijdrage gevraagd wordt, daar de
bezoeker toegang heeft tot de faciliteiten en voorzieningen op het
kampeerterrein, behalve het zwembad.
De hoogte hiervan staat aangegeven op een lijst bij de ingang van de camping, en
bij de receptie.
De bezoekers mogen niet met hun auto op het kampeerterrein komen.
1.8. Voertuigen - rijden en parkeren:
Op het kampeerterrein is de rijsnelheid beperkt tot 10 km per uur.
Tussen 23 uur en 7 uur mogen er geen auto’s rijden. De automatische slagbomen
functioneren met een keycard, die u tegen een borgsom bij inschrijving van de
receptie ontvangen heeft.
Alléén de auto’s van kampeerders die bij ons verblijven mogen over het
kampeerterrein rijden. Een geparkeerde auto mag het verkeer, of de installatie
van nieuwkomers niet hinderen.
1.9. Onderhoud en aspect van de installaties:
Het wordt afgeraden acties te ondernemen die de netheid, hygiëne en het
algemene aspect van het kampeerterrein zou kunnen beschadigen.
Het is verboden om afvalwater op de grond of in de goten te gooien; dit mag
alleen in de speciaal hiervoor bestemde installaties.
Voor huishoudelijk afval, andere soorten afval en papier heeft u een milieustraat
aan de ingang van het kampeerterrein ter beschikking.
Het wordt afgeraden acties te ondernemen die de netheid, hygiëne en het
algemene aspect van het kampeerterrein en zijn voorzieningen zoals sanitair zou
kunnen beschadigen.
Wassen buiten de hiervoor bestemde bakken is ten strengste verboden.
Hangende was mag niet storend zijn, en vooral de buren niet hinderen. Bomen
mogen niet voor een waslijn gebruikt worden.
Planten en bloemen niet beschadigen.
Het is voor kampeerders verboden om spijkers in de bomen te slaan, takken af te
snijden, iets te planten.
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Het is niet toegestaan de kampeerplaats met eigen middelen af te zetten, of een
gat in de grond te graven.
Beschadigingen aan de beplanting, het hekwerk, terrein of aan voorzieningen op
het kampeerterrein moet door de dader betaald worden.
De kampeerplaats waarop de kampeerder zijn verblijf bij ons heeft doorgebracht
moet in dezelfde staat verlaten worden als deze bij aankomst aangetroffen is.
1.10. Veiligheid:
a) Brand:
Open vuur (hout, houtskool…) is ten strengste verboden. Gaspitten moeten
goed onderhouden zijn, en bij gebruik moeten gevaarlijke situaties vermeden
worden. Barbecueën is alleen toegestaan in de hiervoor bestemde zones.
Bij brand meteen de receptie op de hoogte stellen. Indien nodig mag het
blusapparatuur gebruikt worden.
Een EHBO kit is beschikbaar bij de receptie.
b) Diefstal:
De campingbeheerder is niet verantwoordelijk voor het kampeermateriaal,
waardevolle spullen of andere voorwerpen die door de eigenaar zijn
meegenomen. De kampeerder is verantwoordelijk voor zijn eigen
kampeerinstallatie, en moet de aanwezigheid van verdachte personen meteen
aan de beheerder signaleren.
Het kampeerterrein staat onder bewaking, maar dit neemt niet weg dat
kampeerders net zo goed als gewoonlijk op hun eigendommen moeten
passen.
1.11. Spelletjes:
Er mogen geen gewelddadige, hinderlijke spelletjes bij de kampeerplaatsen
georganiseerd worden.
Geen wilde spelletjes in de snackbar.
Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders.
1.12. Winterstalling:
Er mag geen materiaal onbeheerd op het terrein achtergelaten worden, behalve
met toestemming van de directie, en in dit geval op de aangewezen plaats. Voor
deze «winterstalling» wordt een vergoeding in rekening gebracht, waarvan het
bedrag op de tarievenlijst bij de receptie aangegeven is.
1.13. Mededelingenbord:
Dit huishoudelijke reglement hangt bij de ingang van het kampeerterrein, en bij
de receptie.
De cliënt kan hiervan op verzoek een exemplaar krijgen.
1.14. Overtreding van het huishoudelijk reglement:
In het geval dat een gast het verblijf van anderen mocht verstoren, of zich niet aan
de bepalingen van dit reglement houdt, zal de campingbeheerder of zijn
vertegenwoordiger deze gast manen te stoppen.
Bij ernstige- of herhaalde overtreding van het huishoudelijke reglement, en na
aanmaning door de campingbeheerder zich aan de regels te houden, kan deze het
huurcontract opzeggen.
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Bij een wettelijke overtreding kan de campingbeheerder de politie inschakelen.
2. BIJZONDERE VOORWAARDEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET ZWEMBAD
De toegang tot het zwembad is exclusief voor de campinggasten die als zodanig staan
ingeschreven, en die zich hier aan de regels betreffende hygiëne en veiligheid zullen
houden. Bezoekers zijn niet in het zwembad toegestaan.
De zwemmers moeten de door de receptie geleverde armband dragen.
Minderjarigen mogen het zwembad betreden onder toezicht van hun ouders of een
verantwoordelijke volwassene.
Alvorens van het zwembad gebruik te maken moeten de zwemmers eerst onder de
douche, en door het voetenbad.
Zijn streng verboden binnen het zwembad:
• huisdieren
• Schoenen
• matrassen, zwemvliezen en snorkels
• Elektrisch apparatuur
• Zwemshorts, korte broeken en andere niet specifieke badkleding
• monokini
Iedereen is verplicht zwemkleding te dragen. Enkele zwemshorts kunnen
geaccepteerd worden, op voorwaarde dat ze alleen als zwemkleding gebruikt
worden.
Het is tevens verboden om in het zwembad:
• Te roken of te eten
• Te spugen of kauwgom te eten
• Te rennen over de zonneweide, en te duiken
• Te betreden met open wonden, pleisters of met besmettelijke ziekten.
ZWEMBAD ZONDER TOEZICHT.
HET GEBRUIK HIERVAN IS OP EIGEN RISICO VOOR DE GEBRUIKERS.
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