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Huishoudelijk	reglement	Camping	Ter	Hoeve	
	

ALGEMENE	BEPALINGEN	

	
àDe	camping	bevindt	zich	op	privéterrein.	De	hierna	volgende	afspraken	zijn	bedoeld	om	alle	kampeerders	een	fantastisch	verblijf	zonder	zorgen	te	bezorgen.		
àDe	regels	zijn	gebaseerd	op	hoffelijkheid,	veiligheid,	respect	voor	anderen	en	voor	de	omgeving.	
àEenieder	die	de	camping	betreedt,	wordt	geacht	het	reglement	te	kennen	en	er	zich	aan	te	houden.	Het	huishoudelijk	reglement	is	ter	beschikking	aan	de	
receptie	van	de	camping	en	op	de	website.	Eenieder	die	de	camping	betreedt	gaat	onvoorwaardelijk	akkoord	met	het	huishoudelijk	reglement.	
àAl	wie	op	het	domein	verblijft	 is	verplicht	om	zich	te	houden	aan	de	bepalingen	van	het	huishoudelijk	reglement.	De	beheerder	van	de	camping	kan	een	
overtreder	van	het	domein	verwijderen	middels	een	aangetekend	schrijven	of	kennisgeving	bij	deurwaardersexploot,	te	betekenen	aan	de	andere	partij,	zonder	
een	opzeggingstermijn	in	acht	te	nemen	en	zonder	enige	terugbetaling	of	schadevergoeding	verschuldigd	te	zijn	in	geval	van	een	inbreuk	op	enige	bepaling	van	
het	huishoudelijks	reglement	en/of	het	niet	betalen	van	de	jaarvergoeding	die	langer	dan	15	dagen	voortduren	nadat	de	overtreder	bij	aangetekende	brief	werd	
aangemaand	ze	te	staken	of	recht	te	zetten.	Dit	zal	gelden	zelfs	indien	het	aangetekend	schrijven	niet	wordt	afgehaald	of	teruggestuurd	wordt	aan	de	beheerder	
wegens	een	foutief	adres	(zie	verder:	de	seizoensverblijver	dient	onverwijld	een	wijziging	van	de	adresgegevens	door	te	geven).	Onverminderd	het	recht	van	de	
beheerder	van	de	camping	op	een	hogere	schadevergoeding,	zal	de	verwijdering/ontruiming	gebeuren	op	uitsluitende	kosten	van	de	kampeerder.		
àHet	te	betalen	bedrag	vertegenwoordigt	enkel	de	huurprijs	van	een	standplaats.	De	beheerder	van	de	camping	neemt	de	bewaking	van	voertuigen,	caravans	
of	tenten	niet	op	zich.	Sluit	steeds	uw	voertuig,	caravan	of	tent	goed	af	en	laat	geen	waardevolle	voorwerpen	zichtbaar	liggen.	De	beheerder	van	de	camping	
kan	niet	aansprakelijk	gesteld	worden	voor	een	ongeval,	diefstal	of	schade	aan	caravan	en/of	toebehoren	op	het	domein,	extreme	weersinvloeden	of	andere	
vormen	van	overmacht.	
àDe	kampeerder	is	aansprakelijk	voor	de	schade	veroorzaakt	door	het	doen	of	(na)laten	van	hemzelf,	zijn	familieleden,	bezoekers	of	derden.	De	ouders	van	
minderjarige	kinderen	zijn	verantwoordelijk	voor	de	schade	aangericht	door	hun	minderjarige	kinderen,	al	dan	niet	 in	hun	aanwezigheid.	Elke	schade	geeft	
aanleiding	tot	het	betalen	van	een	vergoeding	gelijkwaardig	aan	de	herstelling-	en/of	vervangkosten.	Iedere	veroorzaakte	schade	dient	ter	kennis	te	worden	
gebracht	aan	de	beheerder.	Moedwillig	veroorzaakte	schade	heeft	verwijdering	van	de	camping	tot	gevolg	(zie	hoger	voor	de	procedure	van	verwijdering).	
àHonden	zijn	toegelaten	op	de	camping	mits	betaling	van	het	in	de	tarievenlijst	vermelde	bedrag.	Deze	dienen	evenwel	steeds	aangelijnd	te	zijn.	Ze	mogen	in	
geen	geval	een	gevaar	vormen	voor	andere	kampeerders	en/of	andere	honden	die	aanwezig	zijn	op	de	camping.	Bij	enige	twijfel	kan	de	beheerder	van	de	
camping	opleggen	dat	de	hond	een	muilband	draagt.	Het	nalaten	van	het	aanbrengen	van	de	muilband	op	verzoek	van	de	beheerder	van	de	camping	zal	leiden	
tot	verwijdering	van	de	camping	(zie	hoger	voor	de	procedure	van	verwijdering).	De	eigenaar/begeleider	van	de	hond	dient	ervoor	te	zorgen	dat	de	hond	de	
camping	niet	bevuilt	of	beschadigt.	De	eigenaar/begeleider	van	de	hond	dient	desgevallend	de	uitwerpselen	van	de	hond	op	te	rapen	en	de	plaats	waar	de	hond	
zijn	behoeften	heeft	gedaan	proper	achter	te	 laten.	Er	kunnen	poepzakjes	aangekocht	worden	aan	de	receptie	tijdens	de	openingsuren.	Bij	gebrek	hieraan	
zullen	de	betrokken	kampeerder	en	hond	verwijderd	worden	van	de	camping.	Andere	huisdieren	zijn	enkel	toegelaten	indien	zij	gekooid	of	aangelijnd	zijn.	
	
	
AANKOMST	EN	VERTREK	

	
àBij	aankomst	moet	men	zich	eerst	inschrijven	bij	de	receptie	aan	de	hand	van	een	aankomstformulier.	Het	voorleggen	van	de	identiteitskaart	is	verplicht	voor	
alle	personen	die	de	camping	betreden.	Indien	geen	geldige	identiteitskaart	kan	voorgelegd	worden	zal	de	toegang	tot	de	camping	geweigerd	worden.	Personen	
onder	de	18	jaar,	niet	vergezeld	van	hun	ouders	of	een	meerderjarige	verantwoordelijke,	moeten	een	gedateerde	en	getekende	toestemming	van	hun	ouders	
of	een	verantwoordelijke	voorleggen.		
àElke	kampeerder	krijgt	bij	inschrijving	een	kampeerpasje,	waarmee	hij/zij	vrij	in	en	uit	het	domein	kan	gaan.	Dit	pasje	wordt	geplaatst	in	de	rechterbovenhoek	
van	de	voorruit	van	de	wagen.	Bij	definitief	vertrek	dient	het	kampeerpasje	terug	ingeleverd	te	worden.	
àDe	plaatsen	worden	aangewezen	door	de	beheerder	die	hierbij	zoveel	mogelijk	rekening	zal	houden	met	de	wensen	van	de	kampeerder.		
àBezoek	aan	kampeerders	is	toegelaten	mits	betaling	van	de	voorziene	vergoeding.	Bij	het	betreden	van	de	camping	moeten	de	bezoekers	aangifte	doen	van	
de	kampeerders	die	men	wenst	te	bezoeken,	die	verantwoordelijk	zullen	zijn	voor	de	handelingen	van	hun	bezoekers.	Eventuele	logés	zijn	verplicht	zich	bij	de	
campingbeheerder	te	melden	in	verband	met	opname	in	het	nachtregister	en	de	betaling	van	het	overnachtingstarief.	De	wagens	van	de	bezoekers	dienen	
buiten	het	domein	te	blijven	staan	op	de	daartoe	voorziene	parkeerplaatsen.	
àDe	standplaats	dient	op	de	dag	van	vertrek	uiterlijk	om	11u	ontruimd	te	zijn.	Er	kan	een	bijkomende	vergoeding	betaald	worden	voor	een	laat	vertrek,	dit	is	
steeds	uiterlijk	om	18u.	Indien	een	standplaats	niet	ontruimd	is	om	18u,	dient	betaald	te	worden	voor	de	overnachting.	De	standplaats	dient	bij	vertrek	opnieuw	
in	de	oorspronkelijke	staat	te	worden	hersteld.	
	
STAANPLAATSEN/KAMPEERPLAATSEN	

	
àDe	kampeerplaatsen/percelen	 zijn	 genummerd	en	 afgebakend.	Het	 is	 verboden	om	buiten	de	percelen	of	 aangeduide	 kampeerplaatsen	een	 caravan	 te	
plaatsen	of	een	tent	op	te	stellen.	Het	is	tevens	verboden	de	verkregen	standplaats	uit	te	breiden	en	aldus	de	scheidingslijn	te	wijzigen.	
àDe	aanplanting	en	bloemen	moeten	gerespecteerd	worden.	Het	is	de	kampeerders	verboden	zelf	bomen	of	takken	te	snijden	of	iets	te	planten.	Wanneer	
hiertoe	een	noodzaak	zou	bestaan,	dient	dit	te	worden	gevraagd	aan	de	beheerder	van	de	camping.	
àHet	graven	van	greppels	en	het	omwoelen	van	grond	is	verboden.	Het	is	eveneens	verboden	om	voorwerpen	in	de	grond	te	heien	om	beschadigingen	aan	
leidingen	of	kabels	te	vermijden.	
àHet	is	verboden	tenten	te	plaatsen	tussen	de	caravans.	Deze	mogen	enkel	op	de	voorziene	tentenweide	geplaatst	worden.		
àHet	 is	verboden	meerdere	caravans	op	één	kampeerplaats	 te	plaatsen,	alsook	het	opslaan	van	materiaal	 zoals	 zand,	keien,	hout,	kolen,	 stenen,…	Het	 is	
eveneens	verboden	om	mobilhomes	te	stallen.	
	
SANITAIRE	INSTALLATIES	

	
àHet	is	verboden	te	roken	in	de	sanitaire	installaties.	Ook	het	gebruik	te	maken	van	een	elektronische	sigaret	is	verboden	in	deze	locaties.		
àKinderen	jonger	dan	12	jaar	moeten	steeds	vergezeld	zijn	van	een	meerderjarige	bij	het	gebruik	van	de	gemeenschappelijke	sanitaire	installaties.		
àDe	sanitaire	installaties	mogen	niet	als	speelplaats	gebruikt	worden.	Zij	dienen	enkel	voor	het	gebruik	van	WC,	douche,	lavabo,	wasautomaten	en	droogkasten.	
Jetons	voor	het	gebruik	van	de	wasautomaat	en	droogkast	kunnen	enkel	aangekocht	worden	aan	de	receptie	tijdens	de	openingsuren.	
àDe	buitendeuren	van	de	sanitaire	installaties	dienen	altijd	terug	gesloten	te	worden.	
àDe	beheerder	bepaalt	de	openingsuren	van	de	sanitaire	blokken.	
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àDe	sanitaire	installaties	dienen	na	gebruik	proper	te	worden	achtergelaten.	Wasbakken	dienen	na	gebruik	gereinigd	te	worden.	Haren	en	scheermesjes	dienen	
in	de	vuilbakken	gedeponeerd	te	worden.		
Het	is	verboden	om	andere	voorwerpen	dan	toiletpapier	in	de	toiletten	te	gooien.	Maandverband	of	tampons	en	ook	luiers	en	luierdoekjes	dienen	in	de	daartoe	
voorziene	vuilbakjes	gedeponeerd	te	worden.	
àBij	de	sanitaire	installaties	en	op	het	domein	bevinden	zich	diverse	watertappunten.	Gelieve	de	kraan	na	elk	gebruik	goed	af	te	sluiten.	
àHet	gebruik	van	de	nieuwe	sanitaire	blok	is	enkel	toegestaan	voor	de	kampeerders	van	zones	A	en	B	die	in	het	bezit	zijn	van	een	toegangscode.	Het	uitlenen	
of	doorgeven	van	deze	code	is	uitdrukkelijk	verboden.	Indien	deze	code	toch	wordt	uitgeleend	of	doorgegeven	zal	hij/zij	verantwoordelijk	gesteld	worden	indien	
er	misbruik	wordt	 gepleegd	 door	 het	 gebruik	 van	 deze	 code.	 Tevens	 zal	 aan	 de	 kampeerder	 een	 administratieve	 kost	 van	 250	 EUR	 aangerekend	worden	
aangezien	in	dat	geval	voor	alle	gebruikers	een	nieuwe	code	dient	te	worden	voorzien.	
àWanneer	schade	veroorzaakt	wordt	aan	de	sanitaire	installaties,	zal	deze	schade	verhaald	worden	op	de	kampeerder	die	de	schade	veroorzaakt	heeft.	
	
HYGIËNE	

	
àZowel	de	percelen	als	de	openbare	ruimten	of	gronden	moeten	volkomen	rein	gehouden	worden.	
àHet	huisvuilnis	moet	in	zakken	geborgen	worden	en	naar	de	afvalcontainer	gebracht	worden.	Grofvuil	zoals	bv.	koelkasten,	matrassen,	…	kortom	alles	wat	
niet	in	een	gesloten	huisvuilzak	past,	moet	door	de	kampeerder	zelf	meegenomen	worden.	Ook	papier,	glasscherven	en	sigarettenpeuken	mogen	noch	op	het	
perceel,	 noch	 op	 het	 domein	 rondslingeren.	 Glas	 en	 flessen	 moeten	 in	 de	 glascontainer	 op	 de	 parking.	 Groenafval	 moet	 in	 de	 daarvoor	 bestemde	
groencontainer.	
àBij	vertrek	is	het	verboden	om	vuilzakken	op	het	perceel	achter	te	laten.	De	kampeerplaats	dient	net	te	worden	achtergelaten.	Wanneer	na	ontruiming	toch	
vuiligheid	achtergebleven	is,	zal	de	werkelijke	opkuiskost	aangerekend	worden	aan	de	kampeerder,	meer	een	administratieve	kost	van	250	EUR.	
àAfvalwater	moet	opgevangen	worden	en	mag	niet	vrij	onder	de	caravan	weglopen	of	tussen	de	planten	gegoten	worden.	
àHet	ledigen	van	nachtemmers	of	chemische	toiletten	mag	enkel	gebeuren	op	de	daartoe	bestemde	plaatsen	en	dit	door	personen	ouder	dan	15	jaar.	
àHet	spannen	van	wasdraden	is	verboden,	enkel	het	gebruik	van	een	droogrek	is	toegelaten.	
	
OPENBARE	ORDE,	GOEDE	ZEDEN	EN	RUST	

	
àAlle	huurders	of	kampeerders	moeten	de	zedelijkheid,	de	openbare	rust	en	de	welvoeglijkheid	in	acht	nemen.	Niemand	mag	zich	door	gedrag,	houding	of	
uitlatingen	aan	kritiek	blootstellen.	
àHet	gebruik	van	radio’s,	tv’s,	andere	toestellen	en	speeltuigen	mogen	de	medekampeerders	niet	storen.	Geluidsinstallaties	kunnen	enkel	in	de	accommodatie	
gebruikt	worden	en	mogen	dan	ook	geen	buren	storen.	Na	22u	gaat	de	algemene	stilte	van	kracht.	Indien	herhaaldelijk	wordt	vastgesteld	dat	er	geluidshinder	
gecreëerd	wordt	op	welke	wijze	ook,	kan	dit	een	reden	zijn	om	de	kampeerder(s)	in	kwestie	van	de	camping	te	verwijderen	(zie	hoger	voor	de	procedure	van	
verwijdering).	
à	Het	is	tevens	verboden	andere	kampeerders	lastig	te	vallen	en/of	personeelsleden	van	de	camping	te	beletten	hun	job	uit	te	oefenen	of	lastig	te	vallen,	
alsook	agressie	te	uiten	naar	andere	kampeerders	en/of	personeelsleden	van	de	camping.	
àHet	is	niet	toegelaten	vergaderingen	en/of	een	toespraak	te	houden,	propaganda	te	voeren,	lidgeld	te	innen,	geldinzamelingen	te	doen	of	voorwerpen	gratis	
te	bedelen,	te	ruilen	of	te	koop	aan	te	bieden	op	de	terreinen	van	de	camping,	zonder	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	de	beheerder	van	de	camping.	
àRoken	is	toegestaan	op	de	camping	(behalve	op	plaatsen	waar	een	rookverbod	van	kracht	is,	zoals	de	sanitaire	installaties)	doch	er	dient	steeds	respect	voor	
de	andere	kampeerders	en	de	omgeving	in	acht	te	worden	genomen.	
àIedereen	wordt	geacht	om	de	rust	en	het	groen	op	de	camping	te	respecteren.	
àDrones	laten	opstijgen	of	landen	op	de	camping	is	niet	toegestaan,	tenzij	hiervoor	specifieke	goedkeuring	werd	gegeven.	
	
VERKEER	

	
àMen	kan	het	domein	enkel	op-	en	afrijden	via	de	daartoe	voorziene,	duidelijk	aangeduide	in-	en	uitgang.	Op	het	domein	is	de	snelheid	beperkt	tot	maximum	
5	km/u	(stapvoets).	Indien	de	beheerder	vaststelt	dat	een	kampeerder	zich	niet	aan	deze	snelheidsbeperking	houdt,	zal	de	slagboomkaart	geblokkeerd	worden.	
àHet	is	verboden	om	tussen	22u	en	08u	met	een	motorvoertuig	op	het	domein	te	rijden.	Kampeerders	die	na	22u	of	voor	08u	met	hun	wagen	de	camping	
willen	verlaten	dienen	deze	op	de	parking	buiten	het	domein	te	plaatsen.	
àOp	de	toegangs-	en	binnenwegen	mogen	geen	voertuigen	geparkeerd	staan.	Er	mag	uitsluitend	geparkeerd	worden	hetzij	op	de	parking	buiten	het	domein,	
hetzij	op	de	eigen	staanplaats.		
àElk	 perceel/standplaats	 geeft	 recht	 om	met	 één	wagen	op	het	 domein	 te	 komen.	De	 kampeerder	 geeft	 bij	 aankomst	 en	 inschrijving	op	het	 domein	de	
nummerplaat	 van	 het	 gebruikte	 voertuig	 aan	 de	 beheerder.	 Onderlinge	 afspraken	 tussen	 kampeerders	 zijn	 niet	 toegelaten.	 Wanneer	 de	 beheerder	 de	
verwijdering	van	een	voertuig	vraagt,	dient	de	kampeerder	hieraan	onmiddellijk	gevolg	te	geven,	bij	gebreke	waaraan	de	beheerder	van	de	camping	gerechtigd	
zal	zijn	het	voertuig	te	laten	takelen	op	de	uitsluitende	kosten	van	de	eigenaar	van	het	voertuig.	
àPer	perceel/standplaats	kan	er	1	slagboomkaart	verkregen	worden	mits	betaling	van	een	waarborg.	Deze	waarborg	bedraagt	25	EUR.	Bij	definitief	vertrek	
moet	 de	 slagboomkaart	 	 terug	 ingeleverd	 worden	 en	 zal	 de	 waarborg	 terugbetaald	 worden.	 De	 slagbomen	 werken	 met	 een	 kaartsysteem	 met	 auto-
nummerplaat	lezer.	De	slagboomkaart	kan	dus	enkel	gebruikt	worden	door	de	kampeerder	en	zijn	ingeschreven	motorvoertuig.	Bij	verlies	van	de	slagboomkaart	
wordt	er	bijkomend	een	bedrag	van	75	EUR	aangerekend.	Het	uitlenen	of	doorgeven	van	deze	kaart	is	uitdrukkelijk	verboden.	Indien	deze	kaart	toch	wordt	
uitgeleend	of	doorgegeven	zal	hij/zij	verantwoordelijk	gesteld	worden	indien	er	misbruik	wordt	gepleegd	door	het	gebruik	van	deze	kaart.	
àHet	is	verboden	om	met	meerdere	voertuigen	tegelijk	onder	de	slagboom	te	rijden.		
	
VEILIGHEID	

	
àHet	is	niet	toegelaten	om	op	de	camping	gevaarlijk	gedrag	te	vertonen	voor	zichzelf	en	voor	anderen.		
	
	
àAlle	 voorwerpen	 die	 een	 gevaar	 kunnen	 opleveren	 voor	 derden	 dienen	 onder	 persoonlijke	 bewaking	 van	 de	 houder	 te	 blijven	 en	 onder	 diens	
verantwoordelijkheid	buiten	het	bereik	van	derden	te	worden	gehouden.	Het	bezit	of	dragen	van	wapens	op	het	domein	is	verboden	voor	iedereen	die	het	
domein	betreedt.	
àBij	ernstige	ongevallen	of	kwetsuren	dienen	onmiddellijk	de	externe	hulpdiensten	verwittigd	te	worden,	alsook	de	beheerder	van	de	camping.	
àHet	is	verboden	om	op	een	perceel	goederen	op	te	stapelen	die	het	gevaar	voor	brand	of	de	gevolgen	van	een	brand	vergroten.	
àHet	is	verboden	op	de	camping	een	kampvuur	aan	te	leggen.	Barbecueën	is	toegelaten	onder	volgende	strikte	voorwaarden:	
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- Barbecuetoestel	met	houtskool,	de	barbecue	moet	onder	permanente	bewaking	staan	en	de	noodzakelijke	voorzorgen	zijn	genomen	om	een	brand	te	
vermijden.	

- Hete	houtskool	mag	in	geen	geval	nadien	op	het	perceel	of	het	domein	verspreid	worden.	
- De	barbecue	moet	zodanig	geplaatst	zijn	dat	andere	kampeerders	geen	last	hebben	van	rook.	

àBij	het	begin	van	een	brand	zal	de	kampeerder	onmiddellijk	trachten	de	schade	te	beperken	en	de	lokale	brandweer	verwittigen,	alsook	de	beheerder	van	de	
camping.	De	beheerder	voorziet	in	brandblusapparaten	verspreid	over	het	domein	op	aangeduide	plaatsen.	Bij	een	uitslaande	brand	dient	onmiddellijk	de	lokale	
brandweer	 verwittigd	 te	 worden,	 alsook	 de	 beheerder	 van	 de	 camping.	 Bij	 brand	 moeten	 de	 onderrichtingen	 van	 de	 beheerder	 van	 de	 camping	 of	 de	
ordediensten	strikt	en	zonder	discussie	worden	opgevolgd.	
àBij	 evacuatie	 van	 (een	 gedeelte	 van)	 de	 camping	 is	 het	 opnieuw	betreden	 van	de	 camping	of	 het	 geëvacueerde	 gedeelte	 ervan	niet	 toegelaten	 zonder	
toestemming	van	de	beheerder	van	de	camping.	
àIeder	openluchtrecreatief	verblijf	(caravans,	motorhomes,	…)	is	verplicht	om	minimaal	1	poederbrandblusapparaat	van	3	kg	te	hebben.	
àHet	gebruik	van	vuurwerk	en/of	ander	explosief	materiaal	op	de	camping	is	ten	strengste	verboden.	
àDe	verkoop	van	drugs,	het	bedelen	of	het	gebruik	van	drugs,	in	welke	vorm	dan	ook,	zijn	absoluut	verboden	op	het	domein.	
àEr	mag	 geen	handel	 gedreven	worden	op	het	 domein.	Het	 verspreiden	 van	drukwerk	 en	 gelijkaardige	 biljetten	 is	 verboden.	 Er	mogen	 geen	 affiches	 of	
drukwerk	aangebracht	worden	op	installaties	of	eigendommen	van	de	camping.		
àHet	is	verboden	voorwerpen	te	ontvreemden,	of	te	beschadigen	die	eigendom	zijn	van	de	camping,	van	personeel	van	de	camping	of	van	andere	kampeerders.	
Het	is	ook	verboden	om	dienstlokalen	te	betreden,	ook	indien	deze	toevallig	niet	afgesloten	zouden	zijn.	
àIedere	inbreuk	op	de	bovenstaande	regels	heeft	de	onmiddellijke	verwijdering	van	het	domein	tot	gevolg	(zie	hoger	voor	de	procedure	van	verwijdering)	en	
de	dader	dient	de	schade	aan	de	voorwerpen	te	vergoeden.	
	
NUTSVOORZIENINGEN	

	
àEr	wordt	 gevraagd	 om	op	 de	 camping	 zuinig	 om	 te	 gaan	met	water	 en	 energie.	Op	 deze	manier	 kunnen	maximale	 inspanningen	 geleverd	worden	 om	
gezamenlijk	het	milieu	te	sparen.	
à	Het	gebruik	van	water	is	strikt	beperkt	tot	het	huishoudelijk	gebruik	ervan.	Het	gebruik	van	waterslangen	en	hogedrukreinigers	is	strikt	verboden.	
àDe	beheerder	bepaalt	de	periode	van	het	jaar	wanneer	er	op	het	domein	water	ter	beschikking	is.	De	kampeerder	dient	er	zelf	voor	te	zorgen	dat	zijn	caravan	
vorstvrij	blijft/gemaakt	wordt.	Vorstschade	kan	nooit	verhaald	worden	op	de	beheerder.		
àIeder	kampeerverblijf	moet	voorzien	zijn	van	een	automatische	differentieschakelaar	met	grote	gevoeligheid	(30Ma).	
àDe	stroomkabel	mag	nooit	op	de	haag	gelegd	worden,	enkel	ernaast.	
àDe	elektrische	aansluiting	is	4	ampère	en	10	ampère	in	de	zones	A	en	B.	Het	is	ten	strengste	verboden	elektrische	verwarmingstoestellen	aan	te	sluiten	op	
het	net.	
àIn	de	zones	A	en	B	dient	een	voorschot/waarborg	betaald	te	worden	voor	het	elektriciteitsverbruik.	Deze	waarborg	bedraagt	125	EUR.	Bij	definitief	vertrek	of	
eind	december	voor	seizoensverblijvers	dient	het	elektriciteitsverbruik	afgerekend	te	worden	(à	0,30	EUR/kwH)	en	zal	het	voorschot/de	waarborg	verrekend	
worden.		
	
SEIZOENSVERBLIJVERS	

Onverminderd	de	bovenstaande	 regels	die	van	 toepassing	zijn	op	alle	kampeerders,	 zijn	er	nog	een	aantal	 regels	die	 specifiek	van	 toepassing	zijn	voor	de	
seizoensplaatsen.	
	
àHet	 adres	 van	 het	 domein	 mag	 in	 geen	 geval	 opgegeven	 worden	 als	 hoofdverblijfplaats	 of	 domicilie,	 aangezien	 het	 domein	 enkel	 bestemd	 is	 voor	
vakantiedoeleinden.		
àVoor	verblijven	van	minstens	één	seizoen	wordt	er	één	maal	per	seizoen	een	aankomstformulier	ingevuld.	Wanneer	doorheen	het	seizoen	de	contactgegevens	
van	een	seizoensverblijver	wijzigen,	dient	deze	onverwijld	de	beheerder	van	de	camping	in	kennis	te	stellen	van	deze	wijziging.	De	beheerder	van	de	camping	
mag	zich	met	alle	briefwisseling	rechtsgeldig	richten	tot	het	adres	dat	werd	doorgegeven.		
àDe	nieuwe	seizoenprijzen	starten	altijd	per	1	januari.	Het	bedrag	moet	betaald	worden	bij	het	eerste	bezoek	aan	de	camping	of	uiterlijk	op	de	vervaldatum	
van	de	factuur.	Wanneer	een	standplaats	op	1	april	niet	ontruimd	is,	is	de	vergoeding	voor	een	volledig	seizoen	verschuldigd.		
àFacturen	dienen	betaald	te	worden	conform	de	algemene	voorwaarden	van	de	camping,	die	kunnen	geraadpleegd	worden	op	de	website	van	de	camping.	
àTelkens	op	1	april	 vervalt	de	slagboomkaart;	wie	de	verschuldigde	 jaarvergoeding	nog	niet	betaald	heeft,	 zal	de	camping	niet	meer	kunnen	betreden	 in	
afwachting	van	betaling,	ook	niet	om	te	laden	en	te	lossen.	
àTenzij	anders	overeengekomen	dient	het	onderhoud	van	het	gazon	door	de	huurders	van	het	perceel	te	gebeuren.	Er	wordt	er	vanuit	gegaan	dat	dit	op	
geregelde	tijdstippen	en	zo	vaak	als	nodig	gebeurt.		
Wanneer	de	huurders	deze	verplichting	niet	nakomen	zal	de	beheerder	van	de	camping,	na	een	aangetekende	ingebrekestelling	waarbij	de	huurders	worden	
aangemaand	binnen	de	acht	dagen	hun	verplichtingen	na	te	komen,	het	onderhoud	van	het	gazon	zelf	uitvoeren	doch	zal	hiervoor	het	jaartarief	aangerekend	
worden,	meer	een	administratieve	kost	ten	bedrage	van	250	EUR.	De	huurders	verbinden	er	zich	onherroepelijk	toe	deze	kosten	te	vereffenen.	
àEr	kan	ook	geopteerd	worden	om	het	onderhoud	van	het	gazon	door	de	beheerder	van	de	camping	te	laten	uitvoeren	en	hiervoor	het	jaartarief	te	betalen.	
àHet	is	de	huurder	niet	toegestaan	tuintjes	aan	te	leggen,	veranda’s	te	bouwen,	tegelplateaus	of	andere	voorzieningen	van	welke	aard	dan	ook	aan	of	om	het	
perceel	aan	te	brengen.	Voor	alle	inbreuken	hierop	heeft	de	beheerder	van	de	camping	het	recht	om	dit	op	kosten	van	de	kampeerder	te	verwijderen.	
àTijdens	de	sluitingsperiode	van	de	camping	dienen	caravans	zoveel	als	mogelijk	 te	worden	 leeggemaakt,	m.b.	mogen	er	onder	geen	beding	waardevolle	
voorwerpen,	noch	etensresten	in	de	caravan	achtergelaten	worden.	De	beheerder	van	de	camping	is	niet	aansprakelijk	voor	inbraak	en/of	diefstal.	
	
àVoor	 alle	 caravans	 of	 tenten	die	 verlaten	 zijn,	 in	 staat	 van	 verval	 verkeren	of	waarvan	het	 perceel	 of	 de	 kampeerplaats	 niet	 onderhouden	wordt	 of	 de	
jaarvergoeding	niet	betaald	wordt,	heeft	de	beheerder	van	de	camping	het	recht	om	1	maand	na	aangetekend	schrijven,	het	perceel	volledig	te	ontruimen	op	
kosten	van	de	kampeerder,	 zelfs	 indien	de	aangetekende	brief	niet	wordt	afgehaald	of	 teruggestuurd	wordt	aan	de	verzender	wegens	 foutief	adres.	Zoals	
vermeld	dient	de	seizoensverblijver	onverwijld	een	wijziging	van	de	contactgegevens	door	te	geven.	
àWanneer	een	caravan	doorverkocht	wordt,	dient	de	toestemming	voor	deze	verkoop	gevraagd	te	worden	aan	de	beheerder	van	de	camping.	
àCaravans	dienen	steeds	mobiel	te	blijven,	de	beheerder	van	de	camping	kan	ten	allen	tijde	vragen	aan	een	kampeerder	om	de	standplaats	te	verlaten	wanneer	
een	alternatieve	plaats	aangeboden	wordt.	
àSeizoensplaatsen	kunnen	enkel	bezocht	worden	door	de	inwonende	gezinsleden.	Wanneer	andere	personen	gebruik	wensen	te	maken	van	de	infrastructuur	
van	een	seizoensverblijver,	dient	bijkomend	het	bezoekerstarief	te	worden	betaald.	
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TARIEVEN	

De	toepasselijke	tarievenlijst	(zie	bijlage)	maakt	integraal	deel	uit	van	het	huishoudelijk	reglement.	
	
	
Opgesteld	op	01/01/2018,	te	De	Panne.	
	
	
Voor	de	camping,	 	 	 	 	 	
Vertegenwoordigd	door:	 	 	 	 	
	
	
	
Haar	Gedelegeerd	Bestuurder	 	 	 	 	
Comm.	V.	Steve	Van	den	Kerkhof	 	 	 	
Hier	vertegenwoordigd	door	haar	zaakvoerder	
De	heer	Steve	Van	den	Kerkhof	
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PING  TER  HOEVE

DE PANNE - ADINKERKEC
TARIEVEN

Tijdens het hoog- en laagseizoen bl i jven de pri jzen gel i jk
Reservatie is steeds gewenst!

*Vermelde pri jzen zi jn BTW inclusief. Douche inclusief. De eindduur van de kampeerplaats is tot 11u ‘s morgens.

 (alle prijzen zijn per persoon/per nacht) ZONE C + D + E + F ZONE A + B

Volwassene (vanaf 10 jaar) € 4,75 € 4,75

Kinderen (onder 10 jaar) € 3,00 € 3,00

Bezoekers tot 18u € 1,00 € 1,00

Bezoekers na 18u € 4,75 / € 3,00 € 4,75 / € 3,00

Caravan € 7,00 € 10,00

Mobilhome € 7,00 € 10,00

Tent € 3,75 € 5,00

Auto € 2,50 € 2,50

Moto € 2,50 € 2,50

Late check out (tot 18u) € 5,00 € 6,00

Hond (dagtarief) € 1,50 € 1,50

Parking € 5,00 € 5,00

Extra
Elektriciteit € 3,50 € 5,00

Jeton wasmachine € 5,00 € 5,00

Jeton droogkast € 5,00 € 5,00

Jeton afwas € 1,00 € 1,00

Waarborg slagboomkaart € 25,00 € 25,00

Seizoenplaatsen
Vaste bewoners (seizoenverblijvers) € 1.250/€ 1.300 € 1.550/€ 1.600

stacaravans C stacaravans B

Elektriciteit incl. 4 ampère € 0,30 / kwh (10 ampère) 

Gras afrijden € 175,00 € 175,00

Voorschot elektriciteit € 125,00

Extra bezoeker seizoen € 125,00 € 125,00

Hond € 50,00 € 50,00


