VERKOOPSVOORWAARDEN
1- TOELATINGSVOORWAARDEN: A/ Om de camping te betreden, om er te verblijven, zich te installeren of om er een bezoek te brengen, heeft u de toestemming nodig
van de verantwoordelijke van de receptie en dient U het campingreglement te respecteren. Elke overtreding kan het buitenzetten van de dader tot gevolg hebben; in geval
van zware overtreding, kan de beheerder beroep doen op ordediensten. Het feit van een verblijf op de camping impliceert het aannemen van het interne reglement en de
verbintenis zich ernaar te richten. Elke persoon die minstens één nacht op de camping verblijft, moet zich allereerst met een identiteitsbewijs aan de receptie melden om er
de nodige formaliteiten, vereist door de politie, in te vullen. Minderjarigen kunnen op de camping verblijven op voorwaarde dat zij vergezeld zijn van een meerderjarige
persoon of de schriftelijke toelating van één van de ouders te hebben en dat het reservatiecontract ondertekend is door hun ouders of een andere wettelijke
verantwoordelijke. Verplicht dragen van een armband van de Camping - Aquapark-: zwemshort verboden. B/ De tent of de caravan en het bijbehorende materiaal moeten op
de aangewezen plaats en volgens de instructies van de beheerder geïnstalleerd worden. Elektrische aansluitingen moeten bij aankomst aangevraagd worden bij de
receptie. Alle plaatsen kunnen slechts door één installatie bezet worden (tent, caravan, stacaravan). Bij aankomst moet de gebruiker zich aan de receptie melden, de duur
van zijn verblijf aangeven alsook een document afgeven dat aangeeft dat zijn burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is voor alle schade (v.n.l. brand) die hij een andere
gebruiker zou berokkenen. C/ Waarborg-: Voor de verhuur van mobilhomes, bungalows of chalets wordt een borgsom van 200 € + 90 € gevraagd bij aankomst voor
eventuele schade die u teruggeven wordt na de eindinvantaris. D/ Het is de gebruikers van de camping niet toegelaten handel te drijven of commerciële publiciteit te maken
binnen de camping. E/ Verbod: van het dragen van kleding of accessoire die de ademhaling van de zwemmer kan storen en de veiligheid en hygiëne kan ondermijnen. Cf
article 1 loi n°2010-1192 du 11 Octobre 2010 & circulaire du 2 Mars 2011.
2- DE RECEPTIE: De receptie is geopend: Vieux Port: laagseizoen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 19.00 uur / hoogseizoen van 8.00 uur tot 20.00 uur
zonder onderbreking.- Pignada : laagseizoen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.30 uur tot 18.30 uur / Hoogseizoen van 8.00 uur tot 20.00 uur zonder onderbreking Marina-: laagseizoen van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot 18.30 uur / Hoogseizoen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.30 uur tot 19.30 uur. Aan de receptie
vindt men alle nodige inlichtingen betrekkende de diensten van het kampeerterrein, informatie over de mogelijke bevoorrading, sportinstallaties, de rijke toeristische
omgeving en verschillende nuttige adressen.
3- BETALINGEN : A/ De rekeningen moeten betaald worden de dag vóór vertrek, behalve bij reservering moet het restbedrag betaald worden voor 1 juni, of ten tijde van het
handtekenen van het contract,voor alle reserveringen uitgevoerd na deze datum. B/ De tarieven in onze folder worden ter indicatie gegeven en zijn vastgelegd op basis van
economische gegevens geldig op het tijdstip van het drukken en kunnen in functie van schommelingen van die economische gegevens verhoogd of verlaagd
worden.(b.v.b.BTW en toeristenbelasting).
4- KLEDING EN INSTALLATIEASPECTEN: Correcte kleding is vereist. Iedereen wordt geacht handelingen te vermijden die de netheid, hygiëne en het campingaanzien
kunnen schaden. De kampeerders worden verzocht elk lawaai dat hun buren zou kunnen storen te vermijden. Geluidsapparatuur moet deswege hierop ingesteld worden.
Het sluiten van autodeuren en koffers dient zo discreet mogelijk gedaan te worden. Er moet totale stilte heersen tussen 00.00 uur en 6.00 uur. Het is verboden vuil en
gebruikt water op de grond te dumpen. U kunt het in de hiervoor bestemde installaties deponeren. Al het afval en papier dient in de hiervoor bestemde vuilnisbakken
gedeponeerd te worden. De gebruikers moeten de sanitaire installaties steeds in een schone toestand achterlaten. Het wassen van linnen is ten strengste verboden hiervoor
bestemde wasbakken. De kampeerplaats die tijdens het verblijf gebruikt wordt, moet in de staat van origine achtergelaten worden. Schade die geconstateerd wordt aan de
omheiningen, aan het terrein of aan de installaties van de camping zijn voor rekening van de dader. De planten en bloemen dienen gerespecteerd te worden. Het is de
gebruiker verboden, spijkers in de bomen te slaan, takken te zagen, beplantingen aan te brengen. Het is ook niet toegelaten de plaats af te grenzen door een persoonlijke
installatie (ijzerdraad, ketting, takken,...) of putten en riolen te graven. Het is verboden paaltjes van meer dan 30cm in de grond te boren vanwege de aanwezigheid van
begraven elektrische kabels. Iedere uitbouw van hout, plaatijzer of ander materiaal (terras die een hoogte van 60 cm overschrijdt, voortent, veranda, tuinafscheiding,
omheining, beplanting) is ten strengste verboden. Alleen soepele voortenten in het verlengde van de caravan zijn toegestaan (voortent van doek met inklapbare stangen) en
deze dienen opgebroken te worden aan het eind van het seizoen. Waslijnen tussen bomen of andere plekken spannen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. Het
drogen van kleding is toegestaan tot 10 uur op uw staanplaats, op voorwaarde dat het andere personen niet hinder. Het ophangen van de was mag nooit vanaf boom tot
boom. Het is strikt verboden een omheining te bouwen, van welke afmeting of materiaal dan ook om de privacy van de caravan of mobil-home te verhogen. Ook het opslaan
van gebruikte goederen is strikt verboden. Het is verboden om huisjes, lichte vrijetijdswoningen of andere constructies te bouwen of te monteren zonder reglementaire
vergunning. De maximale gebruikte oppervlakte van de installatie op de kampeerplaats mag de 30% van het perceel niet overschrijden. Er zal van april tot september echter
een uitzondering worden toegestaan voor het plaatsen van een afdak in textiel (luifel) op voorwaarde dat deze wordt afgebroken bij de sluiting van de camping, uiterlijk op 30
september. Alle elektrische installaties zijn ten strengste verboden onder deze afdaken.
5- VERKEER: Binnen de camping geldt voor ieder motorrijtuig een snelheidsbeperking van 10km/uur. Elk verkeer tussen 23.00 uur en 6.00 uur is verboden. Binnen de
camping worden alleen de motorrijtuigen toegelaten die toebehoren aan hulp- en spoeddiensten. Parkeren op een kampeerplaats mag het overige verkeer niet ophouden,
noch de nieuwkomers belemmeren bij hun installatie, noch de interne service van de camping storen. 6- DIEREN: De dieren moeten verplicht aan de leiband gehouden
worden, alsook een halsband dragen, getatoeëerd zijn, en zijn gevaccineerd, u moet ook in het bezit zijn van een vaccinatieboekje. De dieren moeten bij aankomst bij de
receptie aangegeven worden. De toegang van eerste categorie honden (gevechtshonden) zijn op de camping verboden.(wet: 30/6/92-22/1/85-6/1/99). U moet er ook op
toezien dat hun behoeften buiten de camping gebeuren zal. Honden en andere dieren dienen gevaccineerd te zijn. Hun eigenaar dient hun vaccinatieboekje te kunnen tonen
bij iedere controle. De dieren mogen in geen enkel geval in vrijheid gelaten worden. Ze mogen niet op de camping blijven, zelfs niet vastgebonden, in afwezigheid van hun
bazen die geldelijk verantwoordelijk zijn voor alle schade die hun dieren aanrichten. Dieren worden niet toegelaten in openbare gelegenheden en in de verhuringen.
7- BEZOEKERS: Bezoekers worden toegelaten op de camping onder verantwoordelijkheid van de ontvangende kampeerders. De bezoekers dienen het campingreglement
te respecteren. Alvorens de camping te betreden dienen de bezoekers toestemming te vragen aan de receptie en ze dienen aan te geven wie ze gaan bezoeken. Bezoekers
kunnen in geen geval de camping betreden met hun motorvoertuig. Om de rust van de kampeerders te verzekeren, is toegang tot de camping verboden voor nietkampeerders, venters, wandelaars, picknickers, enz. Bezoekers kunnen niet genieten van het zwembad en animaties.
8- VEILIGHEID: A/ Ieder vuur (barbecue, hout, houtskool) is ten strengste verboden. Kookapparatuur dient in perfecte staat te zijn en mag niet in de tent of in de nabijheid
van de auto gebruikt worden. De barbecues mogen alleen op de hiervoor voorziene plaatsen gebruikt worden. Bij brand dient men onmiddellijk de directie te waarschuwen.
Kookplaten met alcohol of benzine zijn ten strengste verboden. B/ Een EHBO Doos is aanwezig bij de bewakerspost van het zwembad. C/ De slagboom bij de ingang van
de camping is gesloten tussen 23.00 uur en 6.00 uur. D/ De directie is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke bezittingen, diefstal, beschadigingen
of verwondingen die de vakantiegangers tijdens hun verblijf kunnen oplopen; behalve indien de verantwoordelijkheid van de camping bewezen kan worden. De directie is
niet verantwoordelijk voor diefstal van voorwerpen op de standplaats; de kampeerder behoudt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen installatie. De directie is
verantwoordelijk voor de op de receptie gedeponeerde goederen. Hiervoor kan de kampeerder individuele koffers huren ter beveiliging van de waardevolle goederen van de
huurders. E/ De directie is niet verantwoordelijk voor ongevallen die kinderen kunnen overkomen. Deze moeten voortdurend onder bewaking van de ouders blijven.
9- SPELEN: Geen enkel gewelddadig of hinderlijk spel mag worden georganiseerd in de buurt van de kampeerplaatsen.
10- OMGEVING: U verblijft in een pijnbos dat U enerzijds beschermt tegen de warmte maar die anderzijds twee natuurlijke nadelen vertoont: - vallende dennenappels
tijdens warme periodes - vallende takken bij zware wind of storm. Ondanks het onderhoudswerk en het snoeien die aan het bos worden gewijd, is de directie niet
verantwoordelijk voor die natuurlijke evenementen. Auto’s mogen niet op de camping gewassen worden, behalve in de hiervoor bestemde zone.
11- STATIONNEREN: Niet in gebruik zijnd materiaal kan alleen na toestemming van de directie en alleen op de aangewezen plaats achtergelaten worden. De directie is niet
verantwoordelijk voor dit materiaal in afwezigheid van de eigenaar. Voor dit stationneren dient een bedrag gevraagd te worden; de kostprijs is aangegeven bij de receptie.
12- TELEFOON: Telefooncellen staan ter beschikking van de kampeerders.
13- TELEFONISCHE BERICHTEN: Telefonische berichten bij de receptie ontvangen, worden schriftelijk doorgegeven in de hiervoor bestemde brievenbus. Berichten
worden niet via de luidspreker gedaan behalve bij spoedgevallen.
14- RESPECT: Ieder alcoholgebruik is ten strengste verboden in openbare gelegenheden (behalve bar en restaurant).
15- UITHANGBORD: De interne reglementen hangen uit bij de ingang van het kampeerterrein en bij de receptie. Op aanvraag kan dit interne reglement aan de kampeerder
overhandigd worden.
16- OVERTREDINGEN VAN DE INTERNE REGLEMENTEN: In het geval de kampeerder de rust van de andere kampeerders verstoort of de interne reglementen niet
respecteert kan de beheerder, indien hij het nodig vindt, de verstoorder mondeling of schriftelijk aanmanen deze inbreuken stop te zetten. Nadat de ordeverstoorder of hij die
het interne reglement niet respecteert, meerdere keren door de beheerder of zijn afgezant tot een beter gedrag is aangemaand kan de betrokkene worden verzocht om de
camping te verlaten. De beheerder is dan gerechtigd om het contract te verbreken en in geval van een strafrechtelijke overtreding kan de beheerder beroep doen op de
ordediensten. De directie blijft geheel tot uw beschikking voor iedere suggestie, klacht, vraag en inlichting. Een schrift of doos, speciaal bestemd voor eventuele klachten
staat ter beschikking van de gebruikers aan de receptie. De klachten zullen enkel in aanmerking genomen worden indien ze gedateerd en ondertekend zijn, indien ze zo
precies mogelijk zijn en betrekking hebben op recente feiten. Wij spreken de wens uit dat éénieder dit reglement zal respecteren en wij wensen u een prettig verblijf.
17- BEELDRECHT: Tijdens uw verblijf op ons terrein kunt u gefotografeerd of gefilmd worden. Wij kunnen deze opnames eventueel gebruiken voor reclamedoeleinden,
tenzij u bij aankomst aan de receptie schriftelijk laat weten hierop tegen te zijn.

