De receptie is tijdens Juli en Augustus open van 09,00 - 20,00 uur.
Post wordt uitgestald bij de receptie. Telefoneren kan met munttelefoon in Lunapark. Alle kranen geven drinkbaar water. De EHBO bevindt
zich bij de receptie. De douchen bevinden zich vooraan en worden bediend met munten, deze zijn gesloten tussen 23,00 u en 07,00 uur.

Om U een prettige vakantie te garanderen en het zo aangenaam mogelijk te maken is Uw verblijf op het
terrein verbonden aan een huishoudelijk reglement
1.EIke persoon die de kamping betreedt of er verblijft dient het reglement na te leven De schade die berokkend werd moet vergoed worden
door de kampeerder.Het niet naleven van dit reglement kan de onmiddellijke verwijdering zonder enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling tot gevolg hebben.
De kampeerders zijn verplicht zich te laten inschrijven en alle bezoekers
zich onmiddellijk aan te melden, op het bureel. De uitbater of zijn
afgevaardigde heeft steeds het recht de toegang te weigeren tot zijn
terrein aan gelijk wie, zelfs zonder motivatie. Het toelaten van minderjarigen tot het terrein impliceert geenszins dat de uitbater of diens
verantwoordelijke beschouwd kan worden als toezichthouder of bewaarder van voornoemde personen. Geen enkele verbandhoudende
verantwoordelijkheid dienaangaande wordt aanvaard of kan opgelegd
worden.
Het verblijf ( is persoonlijk en ondeelbaar) dient vooruit betaald te
worden, met recht op verlenging. Voortijdig vertrek geeft geen
recht tot restitutie.
Men is verplicht het tentnummer/ kenmerk duidelijk zichtbaar aan de
tent of caravan op te hangen.Dit tentnummer kan door medewerkers van
de kamping in beslag worden genomen.
Op de vertrekdatum dient de kampeerplaats vrij te zijn voor 11.OOu.,
tenzij deze verlengd wordt voor 11,00 uur. Bij behoud van een kampeerplaats is deze tot 12,00 u.
2. ledereen is verplicht de volledige stilte te bewaren tussen 22.OOu
en 07.OOu dan is tevens ook alle verkeer verboden op het terrein.
3. Het laten spelen van radio's en andere geluidstoestellen mag
niemand storen of irritaties veroorzaken en na 22.OOu. is stilte
geboden. Het niet naleven van de nachtstilte kan de onmiddellijke
verwijdering zonder enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling tot gevolg hebben. De kamping en Stad Blankenberge treden
hard op bij enige vorm van vandalisme die gebeurd op het terrein
en/of in de stadskom. Deze worden onmiddellijk bekeurd met een
proces verbaal van de gemeentelijke politiediensten.
4. De kampverantwoordelijke wijst de kampeerplaatsen aan en er
wordt niet verplaatst zonder toestemming. Hij zal zeker het mogelijke
doen om ieder de meest geschikte plaats te geven.
5. Op geen enkele voorwaarde zijn vuurwapens, of andere verweerattributen toegelaten op het terrein.
6. Gas, petroleum, fakkels ,elektrische en andere kook- en verwarmingstoestellen moeten opgesteld zijn dermate dat zij aan alle veiligheidsnormen beantwoorden. Zij moeten op een goed geventileerde
plaats en op een isolerende plaat staan. Elektriciteit kan alleen verkregen worden tegen vergoeding, met een EC stekker en kabel uit één stuk.
In sanitaire gebouwen zijn er stopcontacten voorzien.
7. Artikel 89,8 van het veldwetboek; er mag geen vuur gemaakt worden
op een kamping. Barbecuen is toegelaten als dit in gereglementeerde(in
een barcequestel, van de grond en dus niet op de grasmat) en in volledig veilige omstandigheden gebeurt en onder permanente bewaking.
Pas na volledige uitdoving mag de barbecue worden opgeborgen.
Tuinfakkels op petroleum zijn verboden op de kampeerweide.
8. Het terrein dient ten alle tijde rein gehouden te worden en het vuil
dient opgeborgen in de daartoe bestemde vuilniszakken van de Stad
Blankenberge die automatisch verstrekt wordt bij aankomst.
Zorg dat het ten allen tijde proper is rondom uw kampeermiddel

(blikjes , bierdopjes, sigarettenpeuken, etc. in de vuilniszak deponeren).Dit geldt ook voor de sanitaire gebouwen. Kinderen onder de 10
jaar worden steeds vergezeld door een volwassene.
9.Uitgraven en omwoelen van de grond is verboden.
10.Het afvalwater dient te worden uitgegoten op de daartoe bestemde
plaats, die zich bevindt in de sanitaire blok achteraan op de kamping.
Het is verboden frituur- of andere vetten te storten in de riolen.
11.De kampeerders moeten de zedelijkheid de openbare rust en de
welvoeglijkheid in acht nemen.Hun gedrag en kleding mogen geen
ergernis en/of aanstoot aan derden veroorzaken.
12.Het be-en overklimmen van de omheining, idem schade aan
toebrengen, van de kamping is ten strengste verboden.Tevens het
ophangen van waslijnen aan de beplanting, omheining en lantaarnpalen.. De kamping heeft een in- en uitgang die de gemakkelijkste en
kortste uitweg geeft om zich te verplaatsen.
13.Honden zijn toegelaten, zij dienen altijd aan de leiband
(max.lengte van 2 meter) gehouden. Hun behoeften gebeuren buiten
de kampinggrens, indien anders worden die opgeruimd door hun
baasje. Gevaarlijke en blaffende honden worden niet geduld. De
dieren mogen nooit onbewaakt achtergelaten worden.
14.Bij vertrek van de plaats dient deze (en de eventuele beplanting) in zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht te worden en
moet alle vui1 met eigen middelen opgeruimd worden. Bij het
verlaten van de plaats wordt het tentnummer afgegeven.
15.De snelheid op het terrein is aangewezen op lOkm./u. De auto is
toegelaten voor de kampeerders op toeristische plaatsen en om in-en
uit te laden bij tenten, daarna komen ze op de parking terecht met
een sticker, gekleefd in de linkerbovenhoek van de voorruit. Er wordt
één personenwagen per toeristische plaats toegelaten.
16.Go~ars, winkelwagentjes, skateboards, bromfietsen en moto's
zijn niet toegelaten op het terrein Mits toelating kunnen moto's meegenomen worden naar de tent of caravan, maar moeten aan de hand
verplaatst worden. Skeelers zijn verboden in de sanitaire gebouwen
en lunapark.
17.Op het tententerrein zijn geen aanhangwagens toegelaten.
Per tent/caravan is de toegelaten hoeveelheid drankkratten beperkt tot 1 op 4 personen, deze geldt ook voor de van huis meegebrachte hoeveelheid. Drankkratten worden in de tent gesteld.
Consumptie van Geestelijke dranken zijn enkel toegelaten + 21
jaar. De kampleider kan windschermen,, extra luifels, parasolen,
terrasstoelen en tafels laten verwijderen als deze storend zijn
opgesteld. Partytenten zijn niet toegelaten.
18.Gevaarlijke spelen zijn niet toegelaten op het terrein, zo onder
meer het oplaten van vliegers, balspelen,.. etc. .Het strand is daar
uiterst geschikt voor.
19. De horeca in Stad Blankenberge is verplicht zijn muziekinstallatie uit te zetten om 03,00 uur in de morgen. De terugkomst
van het dorp moet tevens in alle stilte verlopen zodoende een
aangename vakantie voor alle vakantiegangers te waarborgen,
dank u voor uw begrip.
20, Er mag geen handel gedreven worden op de kamping zonder
vooraf een schriftelijke toestemming. Dank u

