
Huishoudelijk reglement van camping Herbelon  

1. Voorwaarden voor toegang en verblijf Om toegelaten te worden tot de camping, zich er te 
vestigen of er te verblijven, moet u toestemming hebben gekregen van de beheerder of zijn 
vertegenwoordiger. Deze is verplicht erop toe te zien dat de camping in goede staat wordt gehouden 
en dat het huidige huishoudelijk reglement wordt nageleefd. Het verblijf op de camping impliceert de 
aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis om het na te leven. Niemand 
mag zich op de camping vestigen. 

 2. Politieformaliteiten Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden niet 
toegelaten op onze camping. In toepassing van artikel R. 611-35 van het wetboek van binnenkomst 
en verblijf van vreemdelingen en het asielrecht is de beheerder verplicht de buitenlandse klant bij 
aankomst een individueel politieformulier te laten invullen en ondertekenen. Het moet met name 
vermelden: 1° Naam en voornamen; 2° Geboortedatum en -plaats; 3° Nationaliteit; 4° Gewone 
verblijfplaats. Kinderen jonger dan 15 jaar mogen op de kaart van een van de ouders staan.  

3.InstallatieDe buitenaccommodatie en de bijbehorende apparatuur moeten op de aangegeven 
plaats worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.  

4. ReceptieOpen van 9 tot 20 uur in juli/augustus en van 9 tot 17 uur tijdens de openingsperiode.U 
vindt alle informatie voor uw verblijf bij de receptie of op de campingapplicatie die u met uw 
vakantienummer kunt downloaden van onze website.Een systeem voor het verzamelen en 
verwerken van klachten staat ter beschikking van de klanten.  

5. DisplayDit reglement is opgehangen bij de ingang van de camping en bij de receptie. Zij worden 
verstrekt aan elke klant die daarom verzoekt. Voor geclassificeerde campings wordt de 
classificatiecategorie met de vermelding toerisme of recreatie en het aantal toeristische of 
recreatieve standplaatsen weergegeven. 

De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld onder de voorwaarden 
vastgesteld bij decreet van de minister belast met het verbruik en kunnen bij de receptie worden 
geraadpleegd.  

6. Regeling van het vertrekDe klant wordt verzocht het onthaalbureau de dag voor zijn vertrek te 
verwittigen.  

7. Klanten die van plan zijn vóór de openingstijd van de receptie te vertrekken, moeten hun verblijf 
de dag ervoor vóór 17.00 uur betalen. Lawaai en stilte en dierenDe klanten worden verzocht lawaai 
en discussies die hun buren kunnen storen te vermijden. De geluidsapparatuur moet 
dienovereenkomstig worden aangepast. Deuren en koffers moeten zo stil mogelijk worden gesloten. 
Honden en andere dieren mogen nooit zonder toezicht worden achtergelaten (leiband verplicht). Zij 
mogen niet alleen worden gelaten op de camping en moeten een actueel vaccinatieboekje hebben, 
hun eigenaars zijn burgerlijk verantwoordelijk voor hen. De beheerder waakt over de rust van zijn 
klanten door tijden vast te stellen waarop volledige stilte moet heersen. 

 8. BezoekersAls u mensen van buiten de camping wilt uitnodigen, moet u de receptie hiervan op de 
hoogte stellen. Alle bezoekers moeten zich bij aankomst bij de receptie melden. Na toestemming van 
de beheerder of zijn vertegenwoordiger kan de bezoeker tot de camping worden toegelaten onder 
verantwoordelijkheid van de kampeerder die hem ontvangt. De bezoeker mag de camping betreden 
van 10 tot maximaal 18 uur. De bezoeker moet een vergoeding betalen voor de toegang tot de 
camping (de vergoeding hangt af van de periode). De diensten en voorzieningen van de camping zijn 
toegankelijk voor de bezoeker.  



9. Auto's van bezoekers moeten op de parkeerplaats bij de ingang van de camping blijven. Verkeer en 
parkeren van voertuigenOp de camping moeten voertuigen met een snelheid van maximaal 10 km/u 
rijden, het verkeer is toegestaan van 8.00 tot 22.00 uur. (buiten deze uren moet het voertuig na 
toestemming op de parkeerplaats van de camping worden geparkeerd). Alleen voertuigen van 
kampeerders die op de camping verblijven, mogen op de camping rondrijden. Voertuigen moeten op 
hun plaats worden geparkeerd. Het parkeren mag het verkeer niet hinderen of de installatie van 
nieuwkomers belemmeren.  

10. Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die de netheid, de hygiëne en het uitzicht 
van de camping en de voorzieningen, met name de sanitaire voorzieningen, zou kunnen schaden. Het 
is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gooien. 

De gasten moeten hun afvalwater in de daarvoor bestemde voorzieningen lozen. Huishoudelijk afval, 
alle soorten afval, papier, glazen flessen moeten worden gedeponeerd in de containers bij de uitgang 
van de camping, 100 meter aan uw linkerhand. 

Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde containers. De wasruimte staat tot 
uw beschikking (muntjes voor de machines zijn verkrijgbaar bij de receptie). Het ophangen van 
kleding op uw standplaats is toegestaan, mits dit discreet gebeurt en de buren niet stoort. 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, touwen of draad te 
bevestigen, beplantingen aan te leggen. 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, 
terreinen of voorzieningen van 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.  

11. Veiligheid a) Vuur: Open vuur (hout, kolen, enz.) is ten strengste verboden. Barbecues zijn 
beschikbaar op de camping. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in 
gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. In geval van brand, gelieve onmiddellijk de directie te 
verwittigen. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt. Bij de receptie is een EHBO-doos 
aanwezig. b) Diefstal: De directie is verantwoordelijk voor de achtergelaten voorwerpen en heeft een 
algemene verplichting tot toezicht op de camping. De kampeerders zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen faciliteiten en dienen verdachte personen te melden bij de directie. De gasten wordt 
aangeraden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beschermen.  

12. Spelletjes en zwembad In de buurt van de voorzieningen mogen geen gewelddadige of storende 
spelletjes worden gespeeld. De spelletjes: opblaasboot, trampoline, schommel, pingpongtafel, 
glijbaan staan onder toezicht van de ouders. Het zwembad heeft een kinderbeveiliging 
(toegangsdeur), er is geen toezicht, kinderen moeten altijd onder begeleiding en toezicht van hun 
ouders zijn. Het is ten strengste verboden te drinken, te eten, te roken of te vapen op het 
zwembaddek. Dieren zijn niet toegestaan in het zwembad  

13. Dode garageHet is niet toegestaan om leeg materiaal op de camping achter te laten, behalve met 
toestemming van de directie en alleen op de aangegeven plaats. Deze dienst is tegen betaling en 
afhankelijk van beschikbaarheid.  

14. Schending van het huishoudelijk reglement Indien een bewoner het verblijf van andere 
gebruikers verstoort of de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet respecteert, kan de 
beheerder of zijn vertegenwoordiger 



mondeling of schriftelijk, indien hij zulks nodig acht, deze aanmanen de verstoring te staken. In geval 
van ernstige of herhaalde inbreuk op het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de 
beheerder, kan deze het contract opzeggen. In geval van een strafbaar feit kan de beheerder een 
beroep doen op de politie 


