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Het betreden van de camping betekent het zonder 

voorbehoud aanvaarden van dit reglement en de 

prijslijst. 

RECEPTIE 

 

De toegang tot de camping is ondergeschikt aan 

de autorisatie van de directie. Hiervoor moet de 

klant aan de receptie een identiteitsdocument van 

elke afzonderlijke persoon afgeven voor de wettelijke 

registratie. De toegang wordt niet toegestaan aan 

minderjarigen indien niet vergezeld van een 

volwassen persoon die er wettelijk verantwoordelijk 

voor is.  

 

De niet geautoriseerde toegang betekent een 

misdrijf van contractuele oplichterij en de schending 

van: het Reglement van de Openbare Veiligheid; art. 

614 Strafwetboek (huisvredebreuk); art. 633 

Strafwetboek (invasie van terreinen en gebouwen); art. 

624 Strafwetboek (diefstal van diensten). De klant is 

eraan gehouden de juistheid van de registraties te 

controleren en onmiddellijk alle onjuistheden of 

variaties (personen, standplaatsen, enz.) te melden.  

 

Standplaatsen: De standplaats kan door de gast 

gekozen worden volgens de aanwijzingen van het 

personeel. Op een standplaats wordt één enkele 

uitrusting toegestaan (max 6 personen) en één auto. 

Iedere volgende auto zal extra berekend worden en 

moet op P2 geparkeerd worden. Alle uitrustingen 

moeten ordelijk geschikt worden binnen de grenzen 

van de standplaats. Het is verboden om standplaatsen 

bezet te houden voor vrienden of familie met auto’s 

of anderszins. Graag bij vertrek uw plaats schoon en 

netjes achterlaten.  

 

TOKEN 

 

Camping Du Moulin geeft een token voor de auto om 

de slagboom te openen. Deze tokens moeten 

teruggegeven worden aan de receptie bij vertrek. 

 

 

 

BEZOEKERS 

 

 De bezoeken worden toegestaan na 

goedkeuring van de directie, op grond van 

de vereisten van de organisatie van het 

complex. De toegang met auto’s is in geen 

geval toegestaan.  

 Indien de bezoeken worden toegestaan zijn 

deze gratis.  

 De gast die bezoek ontvangt moet verifiëren 

dat zijn gast beschikt over een toelating en is 

dan ook verantwoordelijk voor diens gedrag.  

 Indien bij onze controles niet aangegeven 

gasten worden vastgesteld, moet de gast het 

volledig verblijf betalen voor alle overtollige 

personen op het ogenblik van de controle 

vanaf de dag van zijn eigen aankomst. De 

directie behoudt zich bovendien het recht 

om de overtreders weg te sturen.  

 

BETALING 

 

De nachten die op de camping worden gerserveerd 

worden in rekening gebracht, het vertrek moet 

gebeuren vóór 11.00 uur. Indien het vertrek op een 

later tijdstip gebeurt, zal de hele dag berekend 

worden. De betaling kan plaatsvinden op de dag van 

het vertrek (van 8.30 tot 11.00 uur) of in de namiddag 

van de vorige dag (van 15.30 tot 18.00 uur in het 

laagseizoen en van 15.30 tot 19.30 uur in het 

hoogseizoen).  

 

CIRCULATIE VOERTUIGEN 

 

 De maximum toegestane snelheid op de 

camping is 10 km/h.  

 De voertuigen mogen de camping niet 

binnenkomen of uitrijden tussen 22.00 en 

8.00 uur. 

 Het gebruik van auto’s en quads is verboden 

voor interne verplaatsingen en tijdens de 

uren van stilte.  
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UREN VAN STILTE 

12.00–14.00 & 22.00–7.00 

 

Tijdens de uren van stilte zijn verboden: circulatie 

auto’s, montage en demontage van tenten, andere 

spelen of activiteiten die stoornis wekken.  

 

MILIEU 

 

Ter bescherming van het milieu zijn gedragingen 

verboden die:  

 Het milieu beschadigen (het terrein 

uitgraven, vuur maken op het terrein, oliën, 

brandstoffen, kokende of zoute vloeistoffen 

op het terrein gieten; de afval buiten de 

daartoe bestemde ruimten laten, de auto’s 

wassen op andere plaatsen dan de speciaal 

daartoe bestemde carwash; vaat en 

kledingsstukken wassen buiten de speciaal 

daartoe bestemde ruimten; de planten 

beschadigen; touwen en dergelijke 

ophangen aan planten en omheiningen). 

 Water (waterkraantjes open laten staan; 

waterspelen) en elektrische energie 

verkwisten.  

 Emissies in de atmosfeer (de motor van 

geparkeerde voertuigen laten draaien) 

veroorzaken.  

 

Aub de regels voor het scheiden van afval 

respecteren.  

 

In overeenstemming met de huidige wetgeving 

mogen houtskool / hout BBQ's niet worden gebruikt 

in de buurt van accommodaties, tenten of andere 

brandbare gebouwen (partytenten en voortenten).  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

De voorwerpen die op de camping gevonden worden 

moeten aan de directie afgegeven worden. De directie 

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

eventuele verloren voorwerpen, diefstallen of 

beschadigingen van voorwerpen die eigendom van de 

gast zijn.  

 

 

HONDEN 

 

 Honden moeten te allen tijde op de camping 

aan de lijn gehouden en worden.  

 Voor hun behoeften moeten de honden 

buiten de camping gebracht worden en de 

eigenaar is verplicht persoonlijk alles schoon 

te maken met behulp van het materiaal dat 

hij op de receptie kan aanvragen en gebruik 

te maken van de speciaal daartoe bestemde 

vuilnisbakken.  

 Omwille van hygiënische redenen worden in 

de sanitairgebouwen geen honden 

toegelaten.  

 

DIENSTEN 

 

Tijdens het voor- en naseizoen zullen de 

standplaatsen en de sanitaire gebouwen stapsgewijs 

geopend en gesloten worden op basis van het aantal 

aanwezige gasten en het is mogelijk dat enkele 

diensten dan niet werken.  

 

VERGOEDINGEN 

 

De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

diefstallen, verloren voorwerpen of schade 

veroorzaakt door brand, onweer, hagelbuien, val van 

bomen of takken, ziekten van planten, epidemieën, 

overmacht.  

 

De directie behoudt zich het recht voor de 

personen weg te sturen die, naar haar oordeel, 

door het reglement niet na te leven of de 

harmonie en de stemming van de 

ontvangststructuur verstoren, de goede gang van 

het gemeenschapsleven of de interessen van het 

complex in zijn geheel beschadigen.  

 

Reeds weggestuurde of teruggeroepen gasten 

mogen niet op de camping komen zonder een 

nieuwe, specifieke autorisatie van de directie. 


