Camping

Jamboree ***

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR RESIDENTIELE CARAVANS EN HUN BEZOEKERS

Naleving reglement:
Om een prettige vakantie te garanderen en het zo aangenaam mogelijk te maken is uw verblijf en dat van uw bezoekers op het terrein verbonden aan de naleving van huidig huishoudelijk reglement.
Kampeerders staan er voor in dat hun bezoekers voormelde huiselijke regels naleven en zich bij aankomst onmiddellijk aanmelden aan de
informatiebalie. Iedereen wordt geacht de zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht nemen. Gedrag en kleding mag geen
ergernis en/of aanstoot aan derden veroorzaken. Eenieder dient er voor te zorgen dat geluidstoestellen niemand storen.
Vandalisme heeft directe verwijdering van de camping tot gevolg, onverminderd gerechtelijke vervolging met nultolerantie.
Voertuigen:
Kampeerders mogen één voertuig per standplaats parkeren op het kampeerperceel. Overige voertuigen kunnen enkel gestald worden op het
parkeerterrein vooraan de camping. Alle voertuigen welke op de camping worden gestald, dienen voorzien te worden van een geldig parkeervignet, te bekomen aan de infobalie. Foutief geparkeerde voertuigen kunnen door de uitbating geblokkeerd of weggesleept (art.87/8
veldwetboek) worden op kosten en verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Op het terrein is de Belgische wegcode van toepassing, geldt een maximumsnelheid van 10 km/h (stapvoets) en hebben voetgangers en
fietsers ten allen tijde voorrang op gemotoriseerde voertuigen.
Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming zijn moto’s, bromfietsen, go-carts, winkelwagentjes en skateboards niet toegelaten
op het terrein. Skeelers en (kinder)fietsen zijn verboden in alle gebouwen. Gevaarlijke spelen zijn niet toegelaten op het terrein, bv. oplaten
van vliegers, balspelen,...
Nachtrust:
Vanaf 22.00 uur tot 07.00 uur is alle verkeer op de camping verboden en worden de slagbomen verzekerd (ook voor sleutelhouders). Eenieder is er tijdens deze nachtelijke uren toe gehouden de rust en stilte te eerbiedigen.
Standplaats/perceel:
Elke caravan dient voorzien te worden van een voetpad van max. 1meter breedte in grijze- of silexdalen of gelijkaardige, of volgens de
inplanting van de caravan ten aanziens van het perceel. Verdere uitbouw van voet of wandelpad, terrassen of vaste bloembakken is niet toegelaten. Inplanting en aanplanting van groen kan pas na overleg en goedkeuring van uitbater.
Conform de vigerende wetgeving en reglementering van Toerisme Vlaanderen is het verboden vaste constructies (Bergingsbakken, kisten of
andere aan- of uitbouwsels) op de standplaats aan te brengen. Na voorafgaandelijke overleg met de uitbater kunnen tentzeilen worden toegelaten, op voorwaarde dat deze ten allen tijde moeten kunnen worden weggenomen en conform fabrieksmerk vast hangen aan de caravan.
Windschermen of pergola’s zijn enkel toegelaten in zeildoek en moeten 's avonds verwijderd worden. Vaste constructies of losse tenten zijn
op het perceel ten strengste verboden.
De afsluiting is uniform en wordt door de uitbater geplaatst. De kampeerder is verantwoordelijk voor de schade toegebracht aan zijn afsluiting. Indien er nieuwe palen of kettingen moeten aangebracht worden zullen deze aangerekend worden. Andere afsluitingen op de kampeerplaats worden niet geduld. Het paneeltje met perceelnummer moet te allen tijde zichtbaar/leesbaar zijn.
Trappen moeten beperkt blijven tot 1 meter breedte bovenste trede, mogen geen opbergvak bevatten en dienen los van de caravan te zijn.
De uitbater behoudt zich het recht voor om alle andere vaste constructies aan of rond de caravan te verwijderen.
Het is verboden piketten of andere scherpe voorwerpen in de grond te slaan, teneinde de water-, elektriciteits- en kabelinstallatie niet te
beschadigen.
De bruine opberghuisjes moeten opgesteld zijn volgens de wetgeving. Zij blijven in hun oorspronkelijke staat caracasbruin ( 220 van trimetal), op een platte sokkel. Verhoging van de aansluiting voor nutsvoorzieningen (gas/water/elektriciteit) is niet toegelaten.
Andere opbergkasten/opbergbakken die al dan niet vergrendeld zijn worden niet getolereerd op het perceel.
Voor- of achtertenten noch bijzettenten die niet conform zijn met het decreet op openluchtrecreatieve terreinen en met het Koepeldecreet 2010 op een standplaats kunnen niet toegestaan worden.
Tv-antennes of schotels zijn verboden op de camping.

Huisvuil:
Wordt opgeborgen in de daartoe bestemde plastiek zakken van de Stad Blankenberge, te verkrijgen op de receptie (voor de camping is deze
bedrijfsafval en wit van kleur). Winkelzakjes of andere zijn verboden en worden door de ophaaldienst geweigerd.. Sorteer dus uw afval en
gebruik hiertoe de daartoe voorziene PMD-zakken, papier/kartoncontainer en glasbol.
De volle en dichtgeknopte vuilniszakken worden gestald op de daartoe bestemde plaats bij de uitgang van de camping. Groot vuil kan U
kwijt op aanvraag op de receptie of door ophaal chipkaart Containerpark. Het is volstrekt verboden waar ook, op het terrein te storten of
extern afval binnen te brengen en er achter te laten! Het is uit ten boze frituur- en andere vetten, hondenpoepzakjes, etc.… te storten in de
riolen.
Het terrein dient te allen tijde rein gehouden te worden zodat door de uitbater streng wordt opgetreden bij verzuim.
Honden worden ,onder voorbehoud dat deze niet gevaarlijk zijn of overlast veroorzaken, voor zover deze aan de leiband (max. lengte van
1,5 meter) en onder voortdurend toezicht worden gehouden, op de camping toegelaten. Honden worden niet geduld in of op de speeltuin.
Laat geen voeder achter vermits dit ongedierte of wilde dieren (katten) kan aantrekken. (denk aan achtergelaten vuilniszakken bij de
caravan!). Laat uw huisdier zijn behoeften doen buiten de camping, ruim op en deponeer in vuilbak.
Hekwerk moet tijdens het verlaten van de caravan verwijderd worden.
Was en linnen
mag enkel uithangen op een daartoe geschikt droogrek. Een uitstalling van het wasgoed is esthetisch niet verantwoord. Hou de sanitaire
gebouwen rein en respecteer de aanwezige infrastructuur. Signaleer onmiddellijk elk defect of misbruik.
Ouders
dienen hun minderjarige kinderen onder toezicht te houden en blijven voor hen verantwoordelijk conform de bepalingen van art. 1384 Burgerlijk Wetboek. Het is verboden met water van de gemeenschappelijke kranen te spelen. Het ledigen van nachtemmers dient te geschieden
door volwassenen.
Brandveiligheid:
De eigenaar dient zijn caravan te verzekeren inzake burgerechtelijke aansprakelijkheid en zal op eenvoudig verzoek van de uitbater een
afschrift van de polis met bewijs van premiebetaling voorleggen.
De kampeerder is verplicht een aangepast brandblusapparaat type ABC van min. 2kg in de caravan te hebben.
Elke caravan mag hoogstens over 2 gasflessen beschikken met een maximum inhoud van 11,5 liter. Deze gasflessen dienen zich in rechtopstaande toestand buiten de caravan/opberghuisje te bevinden, mogen niet blootgesteld worden aan de zon en dienen volledig los te staan
(geen kettingen of bakken vast aan de caravan). Het vullen van gasflessen dient te gebeuren door een daartoe gespecialiseerde firma conform art 4, 1° van het Kon. Besluit 07/12/99, dat ondermeer specificeert dat niemand flessen mag vullen, noch laten vullen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verdeler.
Gas, petroleum en andere kook- en verwarmingstoestellen dienen conform de geldende veiligheidsvoorschriften en op goed geventileerde
plaats te worden opgesteld.
Het elektriciteitsnet in de caravan, verwarmingsinstallaties, alsook de afstand van de caravan tot andere installaties, dient reglementair te zijn
en volgens de bepalingen van het decreet op de openluchtrecreatieve verblijven.
Er mag geen vuur gemaakt worden op de camping (Artikel 89/8 van het veldwetboek). Barbecue is toegelaten als dit in gereglementeerde en
volledig veilige omstandigheden gebeurt en onder permanente bewaking. Pas na volledige uitdoving mag deze opgeborgen worden. Vraag na
de inlichtingenfolder ‘Wat als het brandt’.
Handel:
Er mag geen enkele vorm van handel gedreven worden, waren te huur of te koop worden gesteld (de caravan of toebehoren inbegrepen),
noch druk- en reclamewerk verspreidt op de camping. De aankoop, verkoop, verplaatsing, verwijdering, enz… van de caravan kan enkel
gebeuren na organisatie via de receptie georganiseerd worden.
De uitbater behoudt het recht eventuele aanpassingen door te voeren nodig voor het behoud van goede orde, zonder voorafgegaan schriftelijke kennis. Deze zullen bekendgemaakt worden dmv affichering in het informatiebord.

“Ondertekenen met naam en handtekening na de handgeschreven vermelding : Gelezen en goedgekeurd.”

