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Kampeerreglement
Om iedereen een fijne vakantie te geven met rust en ruimte heeft minicamping Le-Silence
het volgende kampeerreglement opgesteld. Bij aankomst en via openbare ruimtes op de
camping wordt het kampeerreglement onder de aandacht gebracht. Van gasten en
bezoekers wordt daarom verwacht dat zij instemmen met deze regels.
Contact
Wilt u contact opnemen met de eigenaar maak dan gebruik van de bel die te vinden is bij de
deur van het ontvangsthuisje. U zult dan zo spoedig mogelijk te woord worden gestaan.
Mocht er geen reactie komen bel dan gerust naar het mobiele telefoonnummer 0627075205.

Aankomst en vertrek







Door wettelijke bepalingen is voor verblijfsrecreatie identificatie verplicht. Zorg ervoor
dat u bij aankomst een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
Bij aankomst op de eerste dag meld u zich bij de eigenaar van de camping.
Op de dag van aankomst is het mogelijk om vanaf 12:00 uur uw caravan of tent te
plaatsen.
Gelieve het restant van het te betalen bedrag minus de eventueel gedane
aanbetaling bij aankomst te voldoen.
Gelieve de dag van vertrek zo spoedig mogelijk kenbaar te maken in verband met
eventuele andere reserveringen.
Op de dag van vertrek dient u de staanplaats vóór 11:00 uur schoon vrij te geven.

Kamperen en recreëren









Wij willen op de camping maximaal comfort bieden. Ondermeer is hiervoor
noodzakelijk de bereidheid om met anderen rekening te houden. Stoor daarom uw
medekampeerders niet met overdadig geluidsoverlast.
Daar wij ons in eerste instantie richten op de wat oudere bezoekers en gezinnen
verzoeken wij u om ’s-avonds na 22:00 uur rustig te zijn op het kampeerterrein.
Op het kampeerterrein mag niet worden gegraven of andere werkzaamheden worden
uitgevoerd die het terrein dusdanig kunnen beschadigen. Gelieve geen plastic in de
voortent te leggen waardoor het gras kan stikken. Worteldoek is wel toegestaan.
Het is niet toegestaan om op de camping een straalkachel en/of airco te gebruiken.
De beplanting rondom het terrein is aangebracht om kampeermiddelen aan het oog
van derden te onttrekken. Help ons deze ook zo te houden.
Onderverhuur van grond, kampeermiddelen of het gratis beschikbaar stellen daarvan
aan anderen is niet toegestaan.
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Huisdieren


Huisdieren zijn toegestaan op de camping mits deze zijn aangelijnd. Het is echter niet
toegestaan om huisdieren uit te laten op het kampeer- of privéterrein van Le-Silence.

Bezoekers





Bezoek is welkom, echter is gebleken dat visite van familie, vrienden of kennissen tot
overlast voor anderen kan leiden. Het verzoek is daarom aan u om dit beperkt te
houden.
Bezoekers dienen zich vooraf te melden bij de eigenaar van de camping. Zonder
kennisgeving is verblijf op het kampeerterrein niet toegestaan.
Kosten voor bezoek gelieve bij aankomst te voldoen bij de eigenaar van de camping.

Autobezitters






De maximale snelheid op het terrein is stapvoets (5 km/u), dit geldt ook voor de oprit.
Auto’s dienen op het daarvoor bestemde parkeerterrein te worden geparkeerd.
Tijdens regenval dient rijden op het kampeerterrein zoveel mogelijk te worden
vermeden.
Het wassen van uw auto is op het kampeerterrein en/of parkeerplaats niet
toegestaan.
Laat uw kinderen niet spelen op het parkeerterrein in verband met beschadiging aan
uw of andermans auto.

Natuur en milieu






Alle afval dient in dichte vuilniszakken in de daarvoor bestemde container naast het
receptiehuisje te worden gedeponeerd.
Glas en plastic afval worden verzameld naast het chemisch toilet.
Het chemisch toilet en ander vuil water dient geleegd en omgespoeld te worden in de
daarvoor bestemde stortbak bij het toiletgebouw. Gooi geen vet, etensresten,
maandverband en dergelijke in een afvoer.
In de douches, toiletgelegenheden en wascabines is roken verboden.

Aansprakelijkheid


Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor vernieling,
beschadiging, ongeval of vermissing van de op het het kampeerterrein aanwezige
mensen en/of goederen.

