
 

 

Camping du bois joli 
Huishoudelijk reglement ‘camping du bois joli’ 

1 – Regels voor toelating en verblijf 

 

De beheerder komt ’s avonds tussen 18.00 en 20.30 uur langs en beoordeelt of de kampeerders conform het huishoudelijk reglement 

kamperen . Hij behoudt zich het recht toe om kampeerders te weigeren. 

 

Verblijf op onze camping betekent dat u het huishoudelijk reglement accepteert en dat u voldoet aan de voorwaarden. 

 

Overtreding van de regels kan leiden tot eventuele verwijdering van de camping, indien nodig met behulp van de bevoegde instanties. 

2 – Politieregels 
 
U bent verplicht om bij verblijf op onze camping een identiteitsbewijs te kunnen tonen. 
 
3 – Plaatsen  

U kunt uw tent, caravan of camper plaatsen op een van de vrije plaatsen, zoals aangegeven op de genummerde plattegrond bij de ingang 
van de camping. De beheerder zal dit controleren tijdens zijn dagelijkse ronde tussen 18.00 en 20.30 uur. 
 
4 – Receptie 
 
De receptie is iedere dag geopend tussen 18.00 en 20.30 uur. Buiten die tijden kunt u voor vragen het mobiele nummer bellen, dat u vindt 

bij de ingang van de camping. 

 

De camping is geopend van 1 april tot en met 30 september. 

 

Bj de receptie vindt u ook alle informatie over de camping zelf, winkels, sportieve activiteiten, toeristische mogelijkheden en diverse 

adressen, die mogelijk handig kunnen zijn. 

5 – Informatiebord 
 
Het huishoudelijk reglement en de prijslijst vindt u bij de ingang van de camping en bij de receptie. 

6 – Betalingen 
 
Betalingen worden gedaan bij de receptie; deze worden vastgesteld aan de hand van de geldende tarieven en aan de hand van het aantal 

nachten verblijf. 

De kampeerder dient zijn vertrek aan de vooravond van zijn vertrek aan de receptie/beheerder door te geven. Vertrekt u voor de 

openingstijden van de receptie dan dient u de dag ervoor de verschuldigde kosten te betalen. 



 
7 – Rust 
 
De gebruikers van de camping worden verzocht om lawaai te vermijden en het gespreksniveau laag te houden om anderen niet te storen. 

 

Ditzelfde geld voor geluidsapparatuur. Denk hierbij ook aan het sluiten van de portieren van uw auto. 

 

Dieren mogen niet vrijgelaten worden en niet alleen gelaten worden op de camping, ook niet opgesloten. De geldende wetgeving is hierop 

van toepassing. 

 

Tussen 22.00 en 7.00 uur dient het stil te zijn. 

 
8 – Bezoek 
 
Bezoek is toegestaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de kampeerder.  

 

Bij gebruik van diensten kan de beheerder kosten in rekening brengen. 

 
9 – Voertuigen 
 

Op de camping geldt een snelheidslimiet van 10 km per uur.  

 

Tussen 22.00 en 7.00 uur is op de camping geen verkeer toegestaan. 

 Alleen auto’s van kampeerders zijn toegestaan op de camping. Let op dat u ander verkeer niet hindert en dat de toegang tot de 
kampeerplaatsen vrij blijft. 
 
 
10 – Gedragsregels 
 

Er wordt van u verwacht dat u de camping netjes houdt en de algemene regels van netheid en hygiëne navolgt. 

 

Het is niet toegestaan om afvalwater te lozen op het terrein. 

 

Huisvuil, overig afval en papier dienen in de containers bij de uitgang van de camping gedeponeerd te worden. 

 

Het wassen van kleding is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken. 

 

Hou onze natuur mooi; dus geen spijkers of schroeven in de bomen, geen takken snoeien en niets zelf planten. 

 

Het is niet toegestaan om uw kampeerplek af te bakenen of in de bodem te graven. 

 

Elke schade door u toegebracht aan de beplanting of de eigendommen zijn voor uw rekening. 

 

Er wordt van u verwacht dat u de kampeerplek weer achterlaat zoals u die  gevonden heeft. 

 
11 – Veiligheid 
 
Katten en honden worden alleen toegelaten indien u een bewijs van vaccinatie tegen hondsdolheid kunt voorleggen. 

 

Open vuur (hout of houtskool) is niet toegestaan.  Verwarmingstoestellen dienen in goede staat te zijn. 

 

Alleen barbecues op gas ziijn toegestaan. Elektrische barbecues zijn verboden. 

 

Het brandblusapparaat is voor iedereen te gebruiken. Gelieve in geval van brand de beheerder onmiddellijk op de hoogte stellen via +33 

(0) 6 43 00 43 47. 

 

Diefstal : de kampeerder heeft de verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen spullen en meldt aan de beheerder verdachte 

omstandigheden of personen. Neemt u alstublieft alle maatregelen om de veiligheid van uw spullen te garanderen. 

 
12 – Spelen 



 
Het is verboden om te spelen in de buurt van de gebouwen.  

 

Het is verboden om te spelen in de sanitaire ruimtes. Kinderen dienen altijd onder toezicht van hun ouders te staan. 

 

Het speelterrein dient gerespecteerd en in goede staat gehouden te worden. 
 
13 – Stalling 
 
U mag geen (vervoers-)middelen stallen op het terrein  behalve na toestemming van de directie op de door hen aangegeven plaats. De 

kosten hiervoor worden in rekening gebracht. 

 
14 – Sancties 
 
Schade door u of uw gasten toegebracht of veroorzaakt wordt op u verhaald.  

 

Indien u zich niet aan bovenstaande regels houdt, of andere gebruikers verstoort, zal de beheerder, indien deze dat nodig acht u (doen) 

verwijderen van de camping. 

 


