
CAMPINGREGLEMENT 

1. U bent welkom op onze camping vanaf 13.00u

Bij vertrek dient u de kampeerplaats in schone staat te verlaten vóór 12.00u

2. Alleen voertuigen van campinggasten zijn toegelaten.  Personenwagens dienen geparkeerd te 
worden op de parking.

3. Afval dient te worden gesorteerd en gedeponeerd in de daarvoor voorzien plaatsen. 
Meubelen , toestellen of ander kampeermateriaal (o.m. vloerbedekking, vlonders, enz.) dienen 
mee te worden genomen.

4. Chemische toiletten dienen in de daartoe bestemde ton te worden geleegd en NIET in de 
toiletten.

5. Honden moeten op de camping en in de nabije omgeving worden aangelijnd.

6. Gebruik van radio, tv of andere toestellen waardoor lawaai veroorzaakt wordt voor andere 
gasten is verboden.  Enkel voor anderen niet hoorbaar geluid is toegestaan.

7. Tussen 23.00u en 7.00u dient de nachtrust gerespecteerd te worden.

8. Misbruik van alle alcoholische dranken is verboden. In het bezit zijn, gebruiken en dealen van 
drugs is niet toegestaan.

9. Uit hygiënische overwegingen dient steeds een zitdoek te worden gebruikt in de 
gemeenschappelijke delen.

10. Het dragen van aanstootgevende kleding en juwelen is niet toegestaan.  Opzichtige piercings 
in de geslachtsdelen zijn eveneens verboden.

11. Seksuele handelingen in publieke gedeelten zijn verboden.  Ook in private gedeelten zijn deze 
verboden wanneer inkijk mogelijk is vanuit publieke gedeelten.  In het algemeen toont iedereen 

respect voor anderen en onthoudt zich van ongewenst gedrag.

12. Camping Grensland is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of verlies van goederen en 
voertuigen.

13. Gasten die de algemene orde van camping Grensland verstoren, worden verplicht de camping 
onmiddellijk te verlaten.

14. Bij goed weer recreëren we naakt en is kleding niet toegestaan.

15. Bezoek is ENKEL toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de directie en dient zich 
alsdan ook aan de reglementen te houden.

16. Honden aan de leiband op de publieke ruimtes

17. Bij annulering betaalt de campinggast een vergoeding. Deze bedraagt:
-bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
-bij annulering binnen de maand voor de ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs

18. Bij voortijdig vertrek van de campinggast is de volledige prijs voor de overeengekomen periode 
verschuldigd.

19. In het geval dat omwille van overheidsmaatregelen het verblijf op de camping niet is 
toegestaan (bv. verplichte sluiting of verbod van reizen in het geval van een pandemie) wordt 
de betaalde som terugbetaald.

De Directie 




