
 

CAMPING   REGELS 

 

Artikel  1.  AANVAARDING 

A Alle gasten en iedereen die om welke reden toegang wenst tot de camping, is bij aankomst verplicht zich aan te 
melden met een geldig identiteitsbewijs voorzien van foto, voor zichzelf en alle andere personen, wettelijk 
verplicht. Alle geregistreerde personen zullen worden voorzien van een camping-pass en een identificatie-armband, elke 
auto krijgt een pas. 
B De directie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken ongewenste kampeerders te weigeren of als de 

camping boventallig is. 
C De armband is persoonlijk en niet overdraagbaar, gemaakt van niet-toxisch materiaal zodat we U meteen kunnen identificerenen dit om 

tijdrovende controles te vermijden door onze medewerkers, die zorgen voor uw veiligheid. Dit maakt het mogelijk om de verschijnselen 
van illegalen die geen recht hebben op de door U betaalde diensten uit te sluiten. Wij verzoeken U de armbanden om te doen. 
D Het naar binnen gaan en de aanwezigheid van onbevoegden in de Camping omvat: 
Overtreding van de openbare veiligheid: 
Overtreding van artikel. 614 č.p.  (Verboden toegang); een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar 

Overtreding van artikel. 624 č.p.  (Diefstal van diensten) gevangenisstraf tot 3 jaar 

Overtreding van artikel. 633 č.p.  (Invasies van grond en gebouwen); gevangenisstraf tot 2 jaar boete van 100 tot 1000 Euro. 

Overtreding van artikel. 637 č.p.  (Verboden toegang op andermans grond); 100 euro boete 

Contract fraude. 
 

Artikel  2.  JONGE KINDEREN EN MINDERJARIGEN 

A Minderjarigen hebben toegang tot de Camping met een geldig identiteitsbewijs met foto en een verklaring van 
toestemming van een van de ouders (fotocopie id.bewijs van een van de ouders met toestemming) of vergezeld door 
volwassenen die de wettelijke verantwoordelijkheid hebben. Wij adviseren groepen jongeren die verschillende behoeften 
hebben en zich in het algemeen verschillend gedragen ten opzichte van de andere gasten, om hun uitbundigheid buiten de 
camping te vieren, nooit tijdens de uren van stilte en in ieder geval altijd binnen de normen van het fatsoen. Excessen 

en vulgariteit worden niet getolereerd. Houdt er rekening mee dat wanneer de individuele verantwoordelijkheid niet kan worden 
vastgesteld, volgt uitzetting van de hele groep. 
B Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, wier speelsheid en gedrag niet ten koste mag gaan van de rust, 
veiligheid en hygiëne van de andere gasten. Daarnaast moeten de kinderen altijd begeleid worden door een volwassene naar het toilet en 
moeten ze toezicht houden tijdens het zwemmen in het zwembad en bij het spelen in de recreatievoorzieningen. De gasten stemmen toe, 
de schade  door hun kinderen veroorzaakt te vergoeden, ook ten op zichte van derden. 
 

Artikel  3.  STAANPLAATS, PLAATSING VAN EQUIPAGE EN AUTO, WIJZIGINGEN 

A De staanplaats kan worden uitgekozen door de gast, rekening houdend met  de aanbevelingen van het personeel. 
B De equipage, met inbegrip van de voertuigen, moeten netjes  binnen de grenzen van de staanplaats geinstalleerd 
worden Uit respect voor de buren, om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat de natuurlijke schoonheid  van de 
camping niet verloren gaat, moet U zich aan de volgende regels houden: caravans, voortenten en accessoires van alle 
soorten, moeten op een minimale afstand van 1 meter van de omtrek staan. Caravan en veranda-overtrekken 
moeten een fatsoenlijke uitstraling hebben, met  een minimale effect op het millieu, deze overtrekken of luifels 

moeten het water niet  op naburige percelen afvoeren. Als de equipage  van een zodanige afmeting is dat deze niet op de uitgezochte 
plaats past moet  men een andere, grotere plaats kiezen. 
C De gast moet de juistheid van de registratie controleren op datum van aankomst en de duur van het verblijf en eventuele 
veranderingen van standplaats en de aankomst en het vertrek van personen  zo vlug mogelijk aan de direktie doorgeven. 

 

Artikel  4.  AANKOMST-EN VERTREKTIJDEN  

A Aankomst: De vrije plaatsen kunnen worden bezet vanaf 8.00 de geboekte plaatsen vanaf 12.00 uur, en vanaf 16.00 
de mobielhomes 
B Vertrek:de duur van het verblijf wordt berekent op basis van het aantal nachten die bestaan tussen de dag van 
aankomst en de dag van vertrek vòòr 12 uur. Bij vertek na dit tijdstip wordt naast de berekening van het aantal nachten 
van de staanplaats een extra dag berekend . Voor vertrek van de mobielhomes na 10.00 zal de borg van de klant 
ingehouden worden. In het laagseizoen en met instemming van de direktie,kan het vertrek worden uitgesteld tot een later 
tijdstip. 

Artikel  5.  BEZOEKEN: De Directie behoudt zich het recht voor om de toegang van bezoekers en gasten toe te 

laten, alleen te voet, zonder dieren, na overlegging van een identiteitsbewijs, met toestemming  en van korte duur 
(maximaal 1 uur) compatibel met de periode en organisatorische behoeften van de Camping, als de bezoeker/gast zijn 
bezoek wil verlengen moet men het dagtarief betalen. De gast van de camping moet  ervoor  zorgen dat hun bezoekers 
in het bezit zijn van een toestemming van de directie en is verantwoordelijk voor hun gedrag binnen de camping. 

 

Artikel  6.  ONBEVOEGDEN In geval de gast  clandestiene of niet-geregistreerde personen introduceerd is hij 

verplicht om een boete te betalen gelijk aan een bedrag voor de periode van het verblijf vanaf de aankomst van de 
camping of accommodatie, voor elke persoon, met een minimum van 8 (acht) dagen, de direktie behoudt zich het recht 
voor de onbevoegden en allen van dezelfde groep te verwijderen. 
De directie behoudt zich eveneens het recht voor om maatregelen te nemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn, op 
strafrechtelijke grond van art. 614. 624. 633. 637 C. P. 
 

Artikel  7.  HUISDIEREN  

A is niet toegestaan honden en dieren in het algemeen te introduceren die gevaar, hinder en gezondheidsproblemen 
kunnen meebrengen voor andere kampeerders. Echter, kleine honden (Maximale schofthoogte 30 cm) katten en andere 
kleine huisdieren (grotere honden alleen in het laagseizoen) worden aanvaard, mits: 
B De eigenaar in het bezit is van een Health Insurance Card (verplicht). 
C De dieren moeten worden aangelijnd en gemuilkorfd of gekooid, voor hun hygiënische behoeften moeten ze 

buiten de camping worden begeleid waarbij zorg moet worden gedragen dat de escrementen meteen worden verwijderd, de toegang 
is verboden  bij het Zwembad, Bar, Restauranten en Winkel. 
D Ze moeten niet onbeheerd worden achtergelaten, en de rust van anderen niet storen De eigenaar van luidruchtige of 
gevaarlijke dieren, die zich niet aan de regels  houden of  klachten veroorzaken, zal verzocht worden om de camping onmiddellijk 
te verlaten. 

 



Artikel  8.  STILTE Op elk moment  van de dag moet  een gedrag, activiteiten, spelletjes, en het gebruik van 

apparatuur worden vermeden die storend kunnen zijn voor de gasten van de camping.. 
B Tijdens de uren van stilte (23:30 - 07:00 uur / 13.00 - 15.00 uur) zijn niet toegestaan: het gebruik van spelen-
en sportactiviteiten, en het opzetten en afbreken van tenten. Na 23.30 ,mogen de gasten met de auto naar binen mits  
ze een correct gedrag in acht nemen ten opzichte van andere gasten die rusten. (stapvoets,luidruchtig sluiten van 
deuren enz.)Bij niet naleving moet de auto buiten de camping blijven. 

C Het geluidsapparatuur moet altijd op een laag volume worden gehouden, terwijl het in de  uren van stilte moet  worden 
uitgeschakeld. 
D Voor de rust en de veiligheid moeten alle motorvoertuigen zo min mogelijk gebruikt worden alleen maar om mee in en uit te 
rijden, altijd de kortste route nemend en stapvoets, motoren moeten altijd  met de hand meegenomen worden. 

 

Artikel  9.  SCHOONHOUDEN -HIGIENE -ESTETIEK –SANITAIR. 

Om gezondheidsredenen en hygiëne en om profilatie van insecten en ongedierte te voorkomen, voor uw eigen en 
andermans decor, is de de klant verplicht zijn plaats schoon en netjes te houden. 
U bent verplicht de sanitaire voorzieningen na gebruik in dus danige staat achter te laten zoals U zelf gewend bent. 
 

 

Artikel  10.  VERBODEN -NIET TOEGESTAAN:  

A Om de toestand van de bodem te veranderen, het graven van gaten en geulen rondom de tent, palen of andere 
constructies in te graven; 
B Afval buiten de afvalbakken te deponeren; 
C Open vuur te stoken; de grill  kan worden gebruikt, mits het geen gevaar of overlast oplevert; 
D Schade aan de vegetatie toe te brengen; 

E Oliën, brandstoffen, kokend of zout water of afval te stortenop het terrein; 
F Het wassen van auto's of andere voertuigen op de staanplaats, de camping beschikt over een speciale ruimte die U gratis kunt 
gebruiken; 
G Het wassen van vaatwerk en kleren in andere wasbakken dan daarvoor bestemd; 
H Zich wassen of afwassen in de fonteinen met drinkwater langs de straten; 
I Verkwisten of misbruik maken van water; 
L Het gebruik van bomen en afscheingen voor het vastmaken van lijnen, luifels, tv-antennes enz.. touwen op ooghoogte te 
spannen of andere objecten die een potentieel gevaar kunnen zijn en een hindernis voor de vrije doorgang;. Het plaatsen 
van hekken (alleen kleine hekken om bijzondere redenen, bv. kleine kinderen, kunnen alleen worden geplaatst na een schriftelijke 
toestemming van de direktie. 
M Het gebruik van elektrische apparatuur zoals kachels, elektrische kookplaten, boilers, enz.. De levering van elektriciteit op de 
staanplaatsen is 6/10 ampère. Volgens EEG  normen. 
N Geen andere plaatsen met de auto te bezetten, ook al zijn ze vrij, anders zullen we deze plaats in rekening brengen 

 

Artikel  11.  NACHT BEWAKING In de camping zijn iedere dag een aantal nachtwakers in dienst van 23,00 tot 

07,00 uur,zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de orde en de rust in de nacht. Het verzoek om stilte, zal 
alleen gevraagd worden als het echt nodig is. 
De bewakers hebben de specifieke opdracht om vriendelijkheid, sereniteit en kalmte te gebruiken maar ook 
om stevig op te treden waar dit onvermijdelijk is. 
De nachtwakers zijn niet alleen in dienst om de rust te handhaven, maar ook om U voor elke urgentie bij te staan. 

 

Artikel  12.  VEILIGHEID–VERANTWOORDELIJKHEID-TOEZICHT OP EIGENDOMMEN-BEWARING 

WAARDEVOLLE VOORWERPEN 
A Ondanks dat de camping dag en nacht wordt bewaakt, gezien de omvang van de  camping moet elke gast toezicht 
houden op zijn eigendommen, want, net als in elke andere plaats, zelfs in een rustige camping, kunner er problemen 
voorkomen  zoals: het wegnemen van  voorwerpen, kostbaarheden of geld, vandalisme, schade aan eigendommen 
aangebracht door derden, verloren  of onbeheerd achtergelaten voorwerpen. De directie wijst alle aansprakelijkheid af 

bij deze feiten. 
B Voor de gasten is er bij de direktie de mogelijkheid een kluisje te huren of een rekening voor contant geld te openen 
C Alle gevonden voorwerpen op de camping moeten aan de directie of de receptie worden afgeverd , wettelijk verplicht. 
D Het gebruik van voorzieningen, waaronder het zwembad, de speeltuin, tennis en voetbalveld, enz, zijn op eigen risico. 
E De camping beschikt over een risicodekking voor aansprakelijkheid tegenover derden, waarvan een kopie van de verzekeringspolis van 
de Assicurazioni Generali, bij de direktie is gedeponeerd. De verzekering en de direktie is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan 
voortvloeien uit storm, hagel en alle andere natuurlijke gebeurtenissen, of schade als gevolg van vallende bomen of takken, overmacht, 
brand, diefstal, enz.. Wij  zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of het niet aan de regels te 
houden van de sport-en recreatiemogelijkheden, enz., Oorzaken niet veroorzaakt door nalatigheid van het personeel en alles waarin er 
geen aanwijzingen zijn van de directe verantwoordelijkheid van het management (bijvoorbeeld zwembaden, niet hardlopen op de door 
het water glad geworden vloer , niet duiken vanaf de kant, en vooral in ondiep water, verandering van diepte, enz.). 
 

 

 
Artikel  13.  INFECTIEZIEKTEN Iedere besmettelijke ziekte moet onmiddellijk worden gemeld aan de directie 

van de camping. 
 
 

 
 

AANVAARDING VAN DE REGELS Bij aankomst van de camping verklaart u volledig akkoord te gaan met dit 
reglement, deze "regels" die voor een deel geïntegreerd kunnen worden, door extra regels die het management nodig 
acht  voor het beter functioneren van de camping Het camping personeel is bevoegd ervoor te zorgen dat het reglement 
wordt nageleeft en kan de directie informeren over wie zich hier niet aan houdt. Gasten die het reglement overtreden 
kunnen onmiddellijk van de camping worden verwijderd. Een verordening beperkt altijd de individuele vrijheid maar is 

noodzakelijk voor het collectief belang. De Algemene beperkende regels zijn volledig gerechtvaardigd en hebben het doel om om 
wederzijds respect te creëren. Wij vertrouwen dan ook volledig op de aanvaarding en toestemming van ons graag geziene gast om te 
voldoen aan deze bescheiden beperkingen voor een meer sereen, rustig en vredig verblijf, en te voorkomen dat het personeel de 
onaangename taak heeft de orde te herstellen 
 

KLACHTEN EN GESCHILLEN Voor gemotiveerde reclamaties kunt u zich wenden tot de directie en voor arbritage uitspraken tot de Associazione 

Regoniale Campeggi e Villaggi Turistici van Emilia Romagna, gevestigd in Ravenna via Ricci no.29 of als bevoegde rechtbank van Rimini en de gast ziet 
uitdrukkelijk af  van iedere andere rechterlijke autoriteit. 
 

Hartelijk dank voor uw gewaardeerde medewerking en wij wensen u een prettig verblijf. 


