Kampeerreglement 2020.
1. De kampeermiddelen mogen alleen in overleg met de beheerder worden geplaatst. Per plek hoogstens één
kampeermiddel.
2. Wij staan per plaats niet meer dan 6 personen toe. Als u met meer dan 6 personen wilt komen, dan dient u
meerdere plekken te reserveren. Groepen met meer dan 6 personen dienen altijd in overleg te reserveren en
kunnen niet via internet geboekt worden.
3. Per plek is het toegestaan om één kampeermiddel (caravan, camper, tent) en maximaal één bijzettent te plaatsen.
4. Standaard dient uw kampeermiddel tegen de heg geplaatst te worden met de deuropening richting de wegkant,
alleen op hoekplaatsen is het mogelijk om uw kampeermiddel in overleg dwars te plaatsen.
Alle andere afwijkende opstellingen van het kampeermiddel dienen in overleg met de beheerder plaats te vinden.
5. Op onze toeristische plaatsen staan wij geen dubbelassige caravans toe.
6. Campers met een gewicht groter dan 3,5 ton mogen alleen in overleg met de beheerder het terrein op. Het is
mogelijk dat u met uw camper dus niet toegelaten wordt.
7. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om uw voorkeursboeking over te zetten naar een andere plaats.
8. Uw medewerking wordt gevraagd om de toiletgebouwen schoon en netjes te houden. Kleine kinderen mogen er
alleen onder begeleiding gebruik van maken. Spelen in en om de toiletgebouwen is ten alle tijden verboden.
Maak, indien nodig, gebruik van borstel en trekker.
9. I.v.m. schoonmaakwerkzaamheden is het mogelijk dat een toilet/douchegroep voor zowel dames als heren
kortstondig gesloten is, wij verzoeken u dan gebruik te maken van de vrije sanitair groep, dit kan dan eventueel
van andere sekse zijn, wij vragen uw begrip hiervoor.
10. Het is verboden om de wastafels te gebruiken voor het wassen van voeten en schoenen.
11. Spelen met waterballonnen in en om de toiletgebouwen en de watertappunten is niet toegestaan. Dit om
watermisbruik tegen te gaan. Mochten wij dit toch constateren, dan behouden wij ons het recht voor om de
desbetreffende kinderen en/of hun ouders hierop aan te spreken en zo nodig maatregelen te treffen.
12. Gezien het familiekarakter van onze camping attenderen wij u erop dat vanaf 23.00 uur bij ons de nachtrust in
gaat. Eenieder die dat wil, moet dan kunnen slapen. Gedurende de nachtrust (23.00 - 8.00 uur) mogen er geen
voertuigen over het terrein rijden. Deze worden dan ook niet toegelaten. (de slagbomen zijn gesloten)
13. Na een bezoek aan de kantine wordt u vriendelijk verzocht zo rustig mogelijk naar uw onderkomen terug te keren.
Begeleid dan eveneens uw (oudere) kinderen naar uw caravan/tent. Na 23.00 uur rondhangen van jeugd op het
sportveld, de binnenplaats en rondom de toiletgebouwen is niet toegestaan.
14. Alleen reizende jongeren en groepen zonder begeleiding worden bij ons niet toegelaten. Indien er toch een
reservering wordt gemaakt, vervalt deze bij aankomst.
15. Harde muziek en luidruchtig gedrag is op het terrein verboden. Radio’s mogen in uw caravan of tent worden
aangezet, echter zodanig dat er niemand hinder van ondervindt.
16. Rook niet op plaatsen waar dit gevaar oplevert. Het maken van open vuur of een kampvuur is ten strengste
verboden ! Barbecueën is toegestaan, mits er in de onmiddellijke nabijheid een emmer water aanwezig is.
17. Kampeerders zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van hun bezoekers evenals voor hun
entree/kampgeld. Constateren wij toch onaangemelde bezoekers, dan behouden wij ons het recht voor om deze
kosten op u te verhalen. Hierop berekenen wij dan een extra toeslag. Logés dienen apart te worden ingeschreven
en betalen volgens het actuele tarief. Auto’s van bezoekers zijn op het terrein niet toegestaan, mits anders
afgesproken met de beheerder.
18. Er is geen enkel kortingsarrangement van toepassing op de tarieven voor logés en bezoekers.
19. Voor de auto’s van bezoekers en/of logés dient ook een parkeerkaart te worden aangeschaft. Gebeurt dit niet,
dan behouden wij ons het recht deze kosten op u te verhalen. Hierop berekenen wij dan een extra toeslag.
20. Het is verboden om gaten in de grond of rond de caravan/tent te graven. Ook is het niet toegestaan om bomen
en/of struiken te snoeien, te kappen of te beschadigen.
21. Auto’s mogen op het terrein stapvoets rijden (5 km/h). Bromfietsen mogen niet met draaiende motor op het terrein
rijden.
22. Alle soorten verkoop op het terrein zijn verboden. Het aanbieden van sieraden, beeldjes, fruit etc. is niet
toegestaan. Hebt u een caravan/tent of accessoires te koop, dan kunt u eventueel in overleg met de beheerder
een affiche op u caravan hangen of een vermelding op de website v/d camping krijgen.
23. Het aanbrengen van allerlei versierselen op uw kampeerplaats, bijvoorbeeld vlaggen die als aanstootgevend
kunnen worden ervaren, dient u op verzoek van de beheerder onmiddellijk te verwijderen.
24. De beheerder is gerechtigd personen de toegang tot het terrein te ontzeggen.
25. Vuurkorven, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.
26. Het gebruik van drones in welke vorm dan ook is op onze camping niet toegestaan.
27. Voetballen op de camping is niet gewenst. Het sportveld is de aangewezen locatie !
28. Topless en naaktrecreatie is verboden. Ook is het niet toegestaan om kleine kinderen naakt rond te laten lopen.
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29. Gebruik van zwembad, speeltuin of het sportveld is op eigen risico, evenals alle op de camping georganiseerde
activiteiten.
30. Het zwembad op de camping is een semi-openbaar zwembad. Dit houdt in dat het bad niet dieper is dan 1,40 m.
Daarom is er ook geen toezicht aanwezig. Wij willen u daarom vragen om uw (kleinere) kinderen in de gaten te
houden. Uiteraard spreekt het voor zich dat het gebruik van het zwembad op eigen risico is. Kinderen zonder
zwemdiploma mogen alleen in het kleine badje. Met zwembandjes mogen zij ook in het grote bad, mits onder
begeleiding.
31. I.v.m. overheidsbeleid mogen alleen gasten van onze camping gebruik maken van het zwembad. Voor bezoekers
is zwemmen dus verboden.
32. Bent u in het bezit van een huisdier, dan dient u dit aan de lijn te houden, ook op uw plaats. Laat het dier buiten
het terrein zijn behoefte doen. In de winkel, de snackbar, de toiletgebouwen, de receptie, de speeltuin, om en bij
het zwembad en op het sportveld worden geen honden toegestaan! U bent verplicht een zakje en/of schepje mee
te nemen om de eventuele uitwerpselen op te ruimen; ook op de weg die langs de camping loopt.
33. Constateren wij het gebruik en/of het in bezit hebben van soft en/of harddrugs, dan schakelen wij onmiddellijk de
politie in. De gemeente Vaals hanteert in deze namelijk een ‘nul-optie-beleid’. Tevens wordt de betreffende
pers(o)n(en) de toegang tot de camping ontzegd.
34. Wanneer wij iemand op heterdaad betrappen bij het opzettelijk toebrengen van vernielingen en/of beschadigingen
aan onze gebouwen en/of eigendommen, wordt de standplaats met onmiddellijke ingang opgezegd zonder
restitutie van het kampgeld. Instrueer ook uw kinderen dat dergelijke praktijken absoluut niet te tolereren zijn.
35. Wanneer u wordt verdacht van een (ernstig) delict én dit leidt tot aanzienlijke onrust binnen ons bedrijf, hebben wij
het recht u de toegang tot het bedrijf te ontzeggen zonder tot onmiddellijke opzegging van de standplaats over te
gaan. Eerst nadat duidelijk is geworden of u onschuldig dan wel schuldig bent aan het delict, zullen wij de
overeenkomst voortzetten en het toegangsverbod opheffen, dan wel de overeenkomst definitief beëindigen.
36. Wij willen u vriendelijk vragen uw afvalzakken ’s nachts niet buiten uw tent of caravan te laten staan, maar binnen
te laten staan of in de vuilcontainers te deponeren. Dit in verband met vogels en andere dieren die op zoek gaan
naar etensresten e.d.
37. Huisvuil mag uitsluitend in dichtgebonden plastic zakken van 60 liter gedeponeerd worden in de vuilcontainers bij
de ingang van het sportveld. Gelieve glas, papier en karton te scheiden van uw overige afval en in desbetreffende
containers aldaar te deponeren. Aangezien de containers zich voor het grootste gedeelte onder de grond
bevinden en enkel een kleine opening bovengronds hebben, is het van groot belang dat u uw afval in klein en
compact formaat aanlevert. Klein chemisch afval kunt u afgeven bij de winkel of de receptie. Grof huisvuil dient u
ten alle tijden af te voeren naar het milieupark in uw woonplaats.
38. Bij aankomst kan het zo zijn dat uw gereserveerde plaats modderig is. Weersinvloeden hebben wij echter niet in
de hand. Daarom vragen wij u om voldoende grondzeil mee te nemen.
39. Bij slecht weer kunt u bij ons kunststof roostervlonders (1 m x 1,2 m) lenen (indien voorradig) tegen een borg van
€ 10. Eenmalig € 1,50 huur per vlonder, voorseizoenplaatsen € 2,50 en Drieseizoenenplaatsen € 3,50. (vaste
plaatsen brengen wij overigens géén borg in rekening, bezorging op zondag is helaas niet mogelijk)
40. Als u gebruik maakt van gasinstallaties, dan dienen deze te voldoen aan de gestelde eisen in de normbladen NEN
1078 en/of NEN 3920.
41. Het gebruik van LPG als brandstof voor uw gasinstallatie is niet toegestaan.
42. Een gasfles moet voorzien zijn van een door de Dienst van Stoomwezen erkend geldig keurmerk.
43. De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst van Stoomwezen goedgekeurd type zijn.
44. Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, conform het jaartal dat vermeld staat op het reduceerventiel
of de aankoop bon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen.
45. Gebruik van flessengas (propaan of butaan) is alleen toegestaan in flessen van maximaal 26 liter waterinhoud tot
een maximum van twee flessen per plaats.
46. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, of eventuele diefstal van, eigendommen
van kampeerders of hun bezoekers.

Wij rekenen op u medewerking en wensen u een prettig verblijf toe.

