CAMPING « LE COQ HARDI »
33138 LANTON
Reglement van orde
algemene Beschikkingen
I - ALGEMENE VOORWAARDEN
1° - TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden om door te dringen, om zich te vestigen, en
op het kampeerterrein te verblijven, moet men er toegestaan te
worden door de beheerder of zijn vertegenwoordiger heeft hij voor
verplichting om op welzijn en op de goede orde van het
kampeerterrein alsmede voor de naleving van de toepassing van dit
reglement van orde toe te zien.
Het feit om op het kampeerterrein van de HARDI HAAN te
verblijven impliceert de inwilliging van de beschikkingen van deze
regeling en de verplichting zich er aan te passen.
Elke overtreding zal de uitwijzing van zijn auteur met beroep op de
politiemacht tot gevolg kunnen hebben indien noodzakelijk.
2° - FORMALITEITEN VAN POLITIE
Iedere persoon die minstens een nacht in het kamp moet verblijven
moet eerst aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger zijn stukken
van identiteit presenteren en de formaliteiten vervullen die door de
politie worden vereist. De mijnwerkers die niet van hun ouders
worden vergezeld, zullen slechts met een schriftelijke vergunning
hiervan toegelaten worden. De buitenlandse onderdanen met
inbegrip van de onderdanen van de Lidstaten van de Europese Unie
en de Staten delen aan de Europese economische ruimte zijn verplicht
om een individuele fiche van politie, formaliteit te vervullen die door
het besluit n° 46 - 1574 van het besluit van 30 juni 1946 worden
vereist… Hij zal hem „een vrijgeleide controleert“ overhandigd
worden. Dit vrijgeleide zal door de werknemers of de
verantwoordelijken, op om het even welke moment, ofwel aan de
plaats, ofwel aan de overgang van de auto geëisto kunnen worden!
3° - INSTALLATIE
De tent of de woonwagen en het desbetreffende materiaal moeten aan
de plaats geplaatst worden die overeenkomstig de richtlijnen wordt
aangegeven, die door de beheerder of zijn vertegenwoordiger worden
gegeven.
Aangezien de plaatsen iedereen worden afgebakend en genummerd,
zal het niemand niet kunnen plaatsen of zonder het akkoord van de
beheerder verplaatsen, aangezien de plaatsen voldoende groot zijn,
zullen de voertuigen verplicht op de aangewezen plaats moeten
parkeren.
4° - BUREAU van ONTVANGST
Geopend van 8:00 aan 20:00.
Men zal aan het kantoor van ontvangst alle inlichtingen vinden over
de diensten van het kamp, de informatie over de
ravitailleringsmogelijkheden, de sportinstallaties, de verschillende
toeristenrijkdommen van de omgeving en adres die nuttig kan
blijken. Na 20 uur in seizoen, is het altijd mogelijk om met de
verantwoordelijken voor het kamp of de bewaker van nacht van de
ontvangst contact op te nemen of post van wachter.
Een boek van bezwaren of een speciale doos zijn om de bezwaren te
ontvangen ter beschikking van de gebruikers gekomen. De bezwaren
zullen slechts in overweging genomen worden als zij worden
ondertekend, gedateerd, eveneens nauwkeurig dan mogelijk en
betrekking hebbend op betrekkelijk recente feiten.
5° - RETRIBUTIES
De retributies worden aan het kantoor van ontvangst betaald. Hun
bedrag is het onderwerp van een display aan de toegang van het
kampeerterrein en het kantoor van ontvangst. Zij worden volgens het

aantal nachten voorbijgegaan op het terrein en berekend van twaalf
uur tussen de middag gemoeten.
De gebruikers van het kamp worden verzocht om het kantoor van
ontvangst van hun vertrek vanaf te verwittigen toezien op ervan.
De kampeerders zijnd van plan om vóór de openingstijd van het
kantoor van ontvangst te vertrekken moeten de vorige dag uitvoeren
de betaling van hun retributies.
6° - GERUIST EN STILTE
De gebruikers van het kamp worden dringend verzocht om alle
geluidshinder en discussies te vermijden die hun buren zouden
kunnen belemmeren.
De geluidsapparaten moeten dienovereenkomstig geregeld worden,
de sluitingen van portieren en kist moeten eveneens discreet dan
mogelijk zijn.
De honden en andere dieren moeten nooit in vrijheid gelaten worden.
Zij moeten aan het geen kamp, zelfs opgesloten, bij afwezigheid van
hun meesters gelaten worden die burgerlijk erover verantwoordelijk
zijn.
De stilte moet totaal zijn tussen 23heures en 7 uur 30.
Het boekje van inenting wordt bijgewerkt dat, zal aan de komst van
de kampeerder geëist.
7° - DE BEZOEKERS
Na door de beheerder of zijn vertegenwoordiger toegestaan te
worden, kunnen de bezoekers in het kamp onder de
verantwoordelijkheid van de kampeerders toegelaten worden die ze
ontvangen.
Als het bezoek meer dan twee uur duurt, zijn deze gekomen door de
regeling van een retributie per bezoeker.
De auto's van de bezoekers zullen verplicht op het parkeerterrein aan
de toegang van het kamp moeten parkeren
Alle personen die in het kamp onregelmatig bij de gebruikers
verblijven, zullen onderhevig aan een dubbele belasting zijn die aan
de invorderbare retributie op het moment van het vertrek zal
toegevoegd worden.
De kampeerder kan een of meerdere bezoekers aan de ontvangst
ontvangen. Als deze bezoekers worden toegelaten om in het
kampeerterrein door te dringen, de kampeerder die ze ontvangt kan
verplicht zijn om een retributie te betalen, in zoverre de bezoeker
toegang tot de uitkeringen en/of installaties van het kampeerterrein
heeft. Deze retributie is het onderwerp van een display aan de
toegang van het kampeerterrein en het kantoor van ontvangst.
8° - VERKEER EN PARKEREN VAN DE VOERTUIGEN
Binnen het kamp moeten de voertuigen aan een uiterste snelheid van
10 rollen km/heure.
Het verkeer is verboden tussen 23 uur en 7 uur 30.
In het kamp circuleren slechts kunnen de voertuigen die tot de
kampeerders behoren die er verblijven. Het parkeren, strikt verboden
op de plaatsen gewoonlijk bezet door de schuilplaatsen van camping,
moet, bovendien, het verkeer belemmeren, noch de installatie van
nieuwe aankomenden niet verhinderen.
9° - DE HOUDING IS ASPECT VAN DE INSTALLATIES
Iedereen is verplicht om zich van elke actie te onthouden die de
netheid, de hygiëne en het aspect van het kamp en zijn installaties zou
kunnen benadelen, met name gezondheids.
Het is verboden het afvalwater op de bodem of in de geulen te
werpen.
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„Caravaniers“ moeten verplicht hun afvalwater in de met het oog
hierop voorziene installaties legen.
Het huisvuil, de afvalstoffen van elke natuur, moeten de papieren in
de vuilnisbakken neergezet worden.
Het wassen is strikt verboden buiten de ponten voorzien in dit
gebruik.
Étendage van het wasgoed zal eventueel aan de gemeenschappelijke
droger tot stand komen. Nochtans zal hij tot 10 uur vlakbij de
schuilplaats getolereerd worden, op voorwaarde dat hij discreet is en
de buren niet belemmert. Hij zal nooit vanaf de bomen gedaan
moeten worden.
De bloemaanplantingen en de versieringen moeten geëerbiedigdr
worden. Het is verboden aan de kampeerder spijkers in de bomen te
planten, de takken te snijden, aanplantingen te doen.
Het is evenmin toegestaan de plaats van een installatie door
persoonlijke middelen af te bakenen, noch om de bodem te graven.
Elke verslechtering begaan aan de vegetatie, de sluitingen, de bodem
of de installaties van het kamp zal ten laste van zijn auteur zijn.
De plaats die tijdens het verblijf zal gebruikt worden zal in de stand
gehandhaafd moeten worden waarin de kampeerder het vindt aan zijn
toegang in de plaatsen heeft.
10° - VEILIGHEID
a) Brand
De open vuren (hout, steenkool, enz…) zijn streng verboden.
Réchauds moeten in goede staat van werking gehandhaafd worden en
niet onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden.
De brandblusapparaten zijn ter beschikking van iedereen. In geval
van brand, de directie onmiddellijk op de hoogte brengen.
Een tas van hulp van eerste urgentie bevindt zich in het kantoor van
ontvangst.
b) de vlucht
De directie is verantwoordelijk slechts voor de onderwerpen
neergezet aan het kantoor, en heeft een algemene verplichting tot
toezicht op het kampeerterrein. De kampeerder houdt de
verantwoordelijkheid van zijn eigen installatie en moet aan de
verantwoordelijke de aanwezigheid in het kamp van iedere verdachte
persoon meteen aanduiden.
Hoewel de bewaking wordt gewaarborgd, worden de gebruikers van
het kamp verzocht om de gewone voorzorgen voor de bescherming
van hun materiaal te nemen.
11° - SPELEN
Geen enkele heftige of hinderlijke spelen kan vlakbij de installaties
georganiseerd worden.
De vergaderingszaal kan niet voor de geverlevendiigde spelen
gebruikt worden
Drie ingerichte speeltuinen zijn ter beschikking van de cliëntèle.
Maar de directie gaat elke verantwoordelijkheid in geval van ongeval
achteruit. De kinderen zullen altijd onder het toezicht op hun ouders
moeten zijn.

Hij is verantwoordelijk voor de orde en van welzijn van het kamp,
heeft hij de plicht om de ernstige nalatigheden aan de regeling te
bestraffen en indien noodzakelijk, om de auteurs uit te wijzen.
Een boek of een speciale doos zijn om leks bezwaren te ontvangen ter
beschikking van de gebruikers gekomen. De bezwaren zullen slechts
in overweging genomen worden als zij worden ondertekend,
gedateerd, eveneens nauwkeurig dan mogelijk en betrekking hebbend
op feiten betrekkelijk recent.
14° - PARKEERTERREIN VAN NACHT
Het parkeerterrein van nacht is ter beschikking van de cliëntèle.
Evenwel gaat de directie elke verantwoordelijkheid voor vluchten of
verslechteringen die er kunnen begaan worden achteruit.
15° - PORTAAL van INGEGAAN BINNENSTE
Hij is open van 7:30 aan 23:00. Het zijdeurtje blijft open dag en
benadeelt permanent.

16° - DE POST
De post wordt verdeeld onder het kantoor van ontvangst, van 10 uur
tot 20 uur. Het één dagelijkse opheffen vindt aan 16:30, uitgezonderd
de zaterdag plaats, aan 12:00.
17° - TELEFONISCHE BERICHTEN
De telefonische berichten worden aan de ontvangst te kennen
gegeven, uitgezonderd de dringende berichten die direct aan de
belanghebbenden worden overhandigd.
18° - BARBECUE COLLECTIEF
Ter beschikking van de cliëntèle op voorwaarde dat deze strikt in
overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen geldend is.
19° - EVENEENS, KAMPEERDERS!
Wij aanvaarden met genoegen elk idee of suggesties om aan uw
verblijf een aanvullende goedkeuring te geven.
II - BIJZONDERE VOORWAARDEN
Het gebruik van de barbecues wordt slechts op de met het oog hierop
ingerichte en voorziene zones toegestaan: PUNT BARBECUE.
De bezettingsgraad van de gehuurde oppervlakte zal 33% niet moeten
overschrijden, d.w.z 33m2, omvatte auto.
De verboden SHORTEN en BERMUDAS zijn in de zwembaden.
Met onze wensen van welkom, zeggen wij u goed vakantie en
bedankt aan iedereen!
DE DIRECTIE

12° - DODE GARAGE
Hij zal van materiaal niet bezet ter plaatse slechts na overeenkomst
van de directie en alleen maar aan de aangegeven plaats gelaten
kunnen worden. Een retributie waarvan het bedrag aan het kantoor
zal aangegeven worden zal voor de dode garage gemoeten worden.
13° - HOOFD VAN KAMP

„Aanvaardend de regeling van de bedragen die per luidende cheque
verschuldigd worden geweest, in zijn naam als zijn lid van een
centrum van beleid erkend door de Belastingadministratie“

