


 

1. Voorwaarden voor toelating en verblijf   
Om de camping te mogen betreden, zich er te vestigen of er 
te verblijven, moet u toestemming hebben van de beheerder 
of zijn vertegenwoordiger. Het verblijf op de camping 
impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit 
reglement en de verbintenis om het na te leven. Elke inbreuk 
kan leiden tot verwijdering van de verantwoordelijke 
persoon. In geval van ernstig wangedrag kan de manager een 

beroep doen op de politie.  

2. Politie formaliteiten   
Iedereen die minstens één nacht in het kamp wil blijven, moet 
eerst zijn identiteitspapieren tonen aan de receptie en de 
door de politie vereiste formaliteiten vervullen. 
Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, 
worden alleen met schriftelijke toestemming van hun ouders 
toegelaten.  

3. Aankomst - Vertrek   
De aankomst op de camping vindt plaats tussen 14.00 en 
17.00 uur. Het buitenverblijf en de bijbehorende uitrusting 
moeten op de aangegeven plaats worden opgesteld volgens 
de aanwijzingen van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. 
Het vertrek moet voor 12 uur plaatsvinden; de 
vakantiegangers worden verzocht de dag tevoren hun vertrek 
door te geven aan de receptie en een afspraak te maken 
tussen 9 en 11 uur voor de betaling. Als zij van plan zijn de 
camping te verlaten voordat de receptie opengaat, moet de 
betaling de avond ervoor plaatsvinden.  
Het is mogelijk om buiten de aankomst- en vertrektijden in de 
gemeenschappelijke ruimten te verblijven onder volledige 
verantwoordelijkheid van de kampeerder. 

4. Receptie   
Geopend van 8.30 tot 20.00 uur, met 24 uur per dag 
aanwezigheid van de campingbeheerders. Alle informatie 
over de diensten van de camping, informatie over de 
bevoorradingsmogelijkheden, de toeristische attracties in de 
omgeving en verschillende adressen die nuttig kunnen zijn, 
zijn er toegankelijk. Een systeem voor het verzamelen en 
verwerken van klachten staat ter beschikking van de 
vakantiegangers. 

5. Display   
Dit reglement is opgehangen bij de ingang van de camping en 
bij de receptie. Ze kunnen op verzoek worden overhandigd.  

6. Kosten van de voordelen. 
Kosten worden betaald bij de receptie. Het bedrag ervan is 
vastgesteld volgens het geldende tarief. Ze zijn verschuldigd 
volgens het aantal overnachtingen op de camping en de 

voorwaarden van het laag- en hoogseizoen, het weekend...  

7. Lawaai en stilte   
Gasten worden verzocht om lawaai en discussies die de buren 
zouden kunnen storen te vermijden.  
 De geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden 
aangepast. Deur- en koffersloten moeten zo discreet mogelijk 
zijn. Honden zijn aangelijnd en mogen nooit loslopen. Zij 
mogen niet op de camping worden achtergelaten, zelfs niet 
achter slot en grendel, in afwezigheid van hun eigenaars, die 
er burgerlijk verantwoordelijk voor zijn. Ze mogen de hutten 
niet in. Tussen 22.00 en 8.00 uur moet het volledig stil zijn.   

8. Bezoekers   
Na toestemming van de beheerder kunnen bezoekers op de 
camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van 
de kampeerders die hen ontvangen. Zij moeten bij de receptie 
worden ontvangen door hun gastheer.  
De diensten en voorzieningen van de camping zijn 
toegankelijk voor bezoekers. Voor het gebruik van deze 
faciliteiten kan echter een vergoeding worden gevraagd, die 
bij de ingang van het terrein en bij de receptie wordt 
aangegeven.  Auto's van bezoekers moeten op de 
buitenparkeerplaats worden geparkeerd. 

9. Autoverkeer en parkeren   
Binnen de camping moeten de voertuigen, met inachtneming 
van de voorrang voor voetgangers, met een snelheid van 
maximaal 10 km/u rijden. Het verkeer is verboden van 10 uur 
's avonds tot 7 uur 's morgens. Alleen voertuigen van 
kampeerders die op de camping verblijven mogen op de 
camping rijden. Parkeren is ten strengste verboden op andere 
plaatsen dan die welke aan de kampeerder zijn toegewezen. 
Het parkeren mag het verkeer niet hinderen of de installatie 
van nieuwkomers belemmeren. Slechts één voertuig per 
plaats is toegestaan, de andere moeten op de 
buitenparkeerplaats worden geparkeerd. 
Fietsen en andere middelen van zachte mobiliteit zijn 
toegestaan op de camping met verminderde snelheid, met 
inachtneming van de voorrang voor voetgangers. 

10. Elektrische voertuigen: fietsen, auto's, 
enz.  
Accu's voor elektrische fietsen en scooters kunnen worden 
opgeladen aan de terminals van de locaties zonder dat een 
verlengsnoer of meerdere stopcontacten nodig zijn. 
 Het opladen van hybride of volledig elektrische auto's is 
verboden vanaf de paaltjes op de staanplaatsen (groot 
brandgevaar). Een specifieke Smappee terminal (22KW max 
met Type 2 kabel) is geïnstalleerd op de parking tegenover het 
hoofd toiletgebouw. De aansluiting gebeurt op verzoek van 
de kampeerder bij de receptie. Een standaard 220v 
stopcontact is ook beschikbaar. De prijs wordt aangegeven bij 
de receptie en op de terminal. 

11. Onderhoud en uiterlijk van de 
voorzieningen  
De camping is ontworpen met respect voor de natuur, 

ecologie en duurzame ontwikkeling: terugwinning en 

hergebruik van gekapt hout; waterbesparing; LED-verlichting 

geproduceerd door zonnepanelen; sanitaire voorzieningen 

door middel van beplante filters; droge toiletten; sorteren 

van afval; geen gebruik van chemicaliën; thermisch onkruid 

wieden; laat maaien Iedereen is verplicht deze regels te 

respecteren en zich te onthouden van elke handeling die de 

netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping en de 



voorzieningen kan schaden, met name wat betreft de 

sanitaire voorzieningen. Aangezien het sanitaire systeem 

gebaseerd is op fyto-sepuratie, is het absoluut noodzakelijk 

geen doekjes of maandverband in de toiletten te gooien. 

Deze moeten in de daarvoor bestemde bakken worden 

gedaan. Het is verboden afvalwater op de grond te gooien. 

Vakantiegangers moeten hun afvalwater lozen in de daarvoor 

bestemde voorzieningen. Alle soorten afval moeten in de 

bakken worden gedeponeerd, met inachtneming van de 

selectieve sortering (organisch afval (compost); recycleerbaar 

afval (plastic, karton, papier); glas; huishoudelijk afval).  De 

sanitaire voorzieningen moeten door de gebruikers schoon 

worden gehouden. Het wassen van kleding of vaatwerk is ten 

strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken. 

Afwassen of de was doen is niet toegestaan bij de 

drinkwaterpunten. Een wasmachine en een wasdroger staan 

ter beschikking van de vakantiegangers, evenals een strijkijzer 

en een strijkplank. Om er toegang toe te krijgen, kunt u 

contact opnemen met de receptie, de tarieven staan 

aangegeven. Het ophangen van kleding in de buurt van de 

accommodatie is toegestaan, mits dit discreet gebeurt en de 

buren er geen last van hebben. Het mag nooit vanuit de 

bomen gebeuren. Beplantingen en bloemendecoraties 

moeten worden gerespecteerd. Het is verboden spijkers in de 

bomen te slaan, takken af te zagen, aanplantingen te maken.  

Het is niet toegestaan met persoonlijke middelen de plaats 

van een installatie aan te geven of de grond af te graven. Elke 

schade aan de vegetatie, omheiningen, de camping of de 

voorzieningen op de camping zal aan de verantwoordelijke 

persoon in rekening worden gebracht. De tijdens het verblijf 

gebruikte standplaats moet in dezelfde staat worden 

gehouden als waarin de kampeerder deze bij aankomst heeft 

aangetroffen. 

12. Beveiliging   
a) Brand.  

Open vuur (hout, kolen, enz.) is ten strengste verboden. 
Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen 
niet worden gebruikt in gevaarlijke omstandigheden (onder 
een tent of bij een auto). Alcohol- of benzinekachels zijn niet 
toegestaan.  
De gemeenschappelijke barbecue bevindt zich naast de 
receptie en is vrij toegankelijk. Hout is beschikbaar voor de 
gebruiker. 
In geval van brand onmiddellijk de directie waarschuwen. 
Brandblussers zijn voor iedereen beschikbaar. De ligging is 
aangegeven in het welkomstboekje dat u bij aankomst krijgt 
(kaart). 

b) Eerste hulp 
Bij de receptie bevindt zich een EHBO-doos. Een defibrillator 
(AED) hangt aan de muur bij de receptie. 
Het internationale alarmnummer is 112. 

 c) Vol.  
De directie heeft een algemene verplichting tot toezicht op 
het kampeerterrein. De kampeerders zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen faciliteiten en dienen verdachte personen te 
melden bij de directie. De kampeerders worden verzocht de 
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun 
uitrusting te beschermen.  

 d) Illegale stoffen (drugs, enz.), prostitutie, tippelen 

van tentoonstellingen 

Elk gebruik van illegale stoffen is verboden en zal aan de 
autoriteiten worden gemeld. Prostitutie is verboden en zal 
leiden tot uitsluiting van de camping, evenals tippelen of 
tentoonstellen. 

 
13. Spelletjes   
Er mogen geen gewelddadige of storende spelletjes worden 
georganiseerd. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af 
voor eventuele ongevallen met kinderen, die altijd onder 
toezicht van hun ouders moeten staan, met name rond het 
water en in het zwembad.   

13. Zwembad  
Het zwembad is uitsluitend bestemd voor kampeerders. De 
openingstijden, het aantal baders en andere regels van het 
zwembad zijn bij het zwembad aangegeven. Naaktheid is 
verplicht.
Elke handeling of elk gedrag dat het fatsoen, de goede zeden 
of de rust van de baders kan aantasten, is ten strengste 
verboden. Dit wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering 
uit het zwembad. Gelieve geen zonnebrandolie te 
gebruiken om het milieu te respecteren. 
Dieren zijn ten strengste verboden in het zwembad. 
Douchen en voetbaden zijn verplicht bij het betreden en 
verlaten van het zwembad.
Het is verboden om met schoenen naar binnen te gaan. 
Eten, drinken, roken, kauwgom kauwen, spugen en rommel 
maken zijn niet toegestaan in het zwembad.  
Er is geen toezicht op het zwembad. Minderjarigen moeten 
worden begeleid door hun ouders, die verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen toezicht. De directie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele ongevallen. 

14. Bijzondere voorwaarden: 
naturistencamping   
 "Les Etangs de Saint Pancras" is een naturistencamping en de 
naturistische ethiek moet worden gerespecteerd. 
Bij mooi weer wordt volledige naaktheid aanbevolen, met 
een luisterend oor voor degenen die misschien huiverig zijn 
om het naturisme te ontdekken. 
Vakantiegangers dienen zich zowel binnen als buiten de 
camping uiterst fatsoenlijk te gedragen. 
 Voyeuristisch of exhibitionistisch gedrag of gedrag dat 
kinderen of volwassenen zou kunnen choqueren, wordt niet 
getolereerd. 
Voor foto's en films van personen of groepen personen is 
voorafgaande toestemming van de directie en van de 
gefotografeerde personen vereist. 
De overtreder wordt onmiddellijk van school gestuurd zonder 
enig verhaal. 

15. Schending van het reglement voor de 
procesvoering   
Indien een bewoner het verblijf van andere gebruikers 
verstoort of de bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan 
de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dit nodig 
acht, deze mondeling of schriftelijk aanmanen de verstoring 
te staken.  
In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het 
huishoudelijk reglement en na aanmaning van de beheerder 
tot naleving, kan deze het contract beëindigen.  
Bij een strafbaar feit kan de beheerder de politie inschakelen. 
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