Het identificatiebandje moet worden gedragen
Houtskoolbarbecues en kaarsen zijn verboden
Afval moet worden gesorteerd

Absolute stilte tussen middernacht en 8 uur ’s ochtends.
è
Discretie is troef overdag zowel als ’s avonds. Vooral muziek mag andere
è

bewoners niet hinderen. Samenkomsten van meer dan 10 personen op
een standplaats zijn verboden.
(Alleen) uw voertuig mag op uw standplaats geparkeerd staan. Extra
è
voertuigen horen buiten de camping. Geen verkeer toegelaten tussen
middernacht en 6 uur 's ochtends.
Kinderen en jongeren staan onder de verantwoordelijkheid van hun
è
ouders. Ze mogen niet spelen in het sanitair of na middernacht
ronddwalen op de camping.
Uw hond mag nooit alleen achterblijven. Hij moet aan de leiband en doet
è
zijn behoefte buiten de camping. Het sanitair, het zwembad en de
speelterreinen zijn verboden voor honden.
Alcoholhoudende dranken mogen alleen worden genuttigd op uw
è
standplaats (u mag er niet mee op de camping, op de terrassen of op
andere gemeenschappelijke delen van de camping)
Balspelen zijn verboden op de camping. Hetzelfde geldt voor
è
waterspelen in het sanitair of in een andere gemeenschappelijke ruimte.
Respect voor de natuur
Waslijnen zijn alleen toegelaten aan grote bomen op voorwaarde dat de
è
waslijnen niet te lang zijn.
Er mag niets op, tegen of aan de hagen worden bevestigd: fietsen,
è
waslijnen, afvalzakken, hond,…
De hagen en bomen mogen niet worden begoten met zuiver water of
è
afvalwater
Verwarmingstoestellen (barbecue, kookplaat, lampen, …) moeten altijd
è
uit de buurt van planten blijven.
Zwembad
Voorbehouden voor bewoners.
Zwempak, zwembroek of short verplicht. Zonneproducten zijn
verboden.
Genodigden en bezoekers
Zij zullen worden tot 4 (van dieren en het voertuig niet toegestaan
è
binnen) en hun intrede zal gebeuren tijdens kantooruren van
ontvangst.
Zij moeten een vergoeding betalen (zie tarief), zal de
è
verantwoordelijkheid van hungastheren te zijn en heben geen
toegang tot het zwembad. Dit bezoek zal wordenbeperkt tot een paar
uur en zal eindigen om 23 uur ten laatste.
vertreding van het intern reglement kan voor
evolg hebben dat u de camping onmiddellijk moet verlaten.

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE

Respect voor andere bewoners

