Reglement
Om je verblijf zo aangenaam en veilig mogelijk te maken voor jezelf, je buren op deze
camping en voor ons, hebben wij een aantal regels opgesteld. Als je de regels volgt, is er geen
probleem; wijk je ervan af, dan zal je de camping moeten verlaten.
Art 1. Bij aankomst op de camping dient iedere kampeerder zich te melden en te laten
inschrijven bij de receptie.
Art 2. De campingeigenaar wijst je kampeerplaats aan en alleen op die plaats mag je je
installeren.
Art 3. Motorvoertuigen mogen niet op het groepsterrein blijven staan. Alleen bij de aankomst
en bij het vertrek mag een motorvoertuig tien minuten op het groepsveld blijven staan. Buiten
deze korte periode moet het motorvoertuig op de parkeerplaats bij het hoofdgebouw staan.
Hierop wordt strikt gecontroleerd.
Art 4. Kamperen op het groepsterrein kan alleen met tenten. Mobilhomes, caravans en
vouwwagens zijn er niet toegestaan.
Art 5. Het is verboden takken af te zagen of bomen te vernielen. Wie dat toch doet, zal van de
camping weggestuurd worden en zal verplicht zijn een donatie van minimaal 500 €
(vijfhonderd euro) te geven aan een van de natuurdoelen in de regio Wallonië.
Art 6. Het is niet toegelaten eigen professionele tapinstallaties mee te brengen en te gebruiken
op zowel het groepsterrein als het gezinskampeerterrein.
Art 7. Niet toegestaan op het gehele terrein zijn professionele geluidsinstallaties zoals
versterkers, tuners en andere.
Art 8. Breng de campinguitbater onmiddellijk op de hoogte van schade aan een installatie of
van een ongeval op het terrein.
Art 9. Je buurman hoeft overdag je radio of ander geluidstoestel niet te horen. Vanaf 22.00
uur is stilte vereist. Op het groepsterrein mag muziek gedraaid worden tot stipt middernacht
met een muziekinstallatie van maximaal 100 watt.
Art 10. Maak op eigen houtje geen vuur aan! Een kampvuur mag slechts gehouden worden
met de uitdrukkelijke toestemming van en plaatsaanduiding door de campingeigenaar. Het
vuur doof je zorgvuldig met voldoende zand of aarde of begiet je overvloedig met water.
Art 11. Voor het kampvuur gebruik je uitsluitend hout dat de campingeigenaar je bezorgt.
Art 12. Houd je eigen terrein en de omgeving ervan proper. Heb bijzondere aandacht voor de
netheid en de hygiëne van de installaties voor gemeenschappelijk gebruik.
Art 13. Alle afval, vuilnis of welk afvalproduct ook deponeer je in de daarvoor voorziene
vuilnisbakken of containers.

Art 14. Graaf geen putten. Geultjes rond de tenten voor de afloop van regenwater kunnen wel
maar moeten dicht vóór je de camping verlaat.
Art 15. Afvalwater mag alleen op de daartoe bestemde plaatsen uitgegoten worden. Deze
bevindt zich achter het hoofdgebouw, bij de parking.
Art 16. Honden moeten altijd aangelijnd blijven en de begeleider ruimt de poep direct op.
Alleen de honden van de camping mogen los rondlopen, want zij wonen er.
Art 17. Gedraag je zoals het hoort, geef geen aanstoot, wees geen aanleiding tot ergernis.
Art 18. Het groepsterrein wordt vooral gebruikt door groepen vanaf twee personen. De groep
wijst een groepslid aan dat optreedt als contactpersoon met de campingleiding.
Art 19. Wanneer een groep zich niet gedraagt zoals het betaamt, te luidruchtig is, geen
respect betoont voor mens, dier of natuur, dan zal die zonder restitutie van gelden de camping
moeten verlaten.
Art 20. Er zal ‘s avonds en ‘s nachts crowdcontrol aanwezig zijn op de camping. Volg de
instructies die je zal krijgen.
Art 21. Je mag vanaf het groepsterrein de Ourthe niet in, dit mag uitsluitend langs het
familieterrein. Dit betekent ook dat er niet gevist mag worden vanaf de oever van het
groepsterrein, wel vanaf het familieterrein.
Art 22. De oever van het groepsterrein mag vanaf acht meter van de Ourthe niet betreden
worden.
Art 23. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade en ongevallen op de camping.
Betreden geschiedt op eigen risico!

