
                     Gemeentelijke camping Notre Dame De Monts 
                                             Intern reglement 

 
1 Algemene voorwaarden 
Toegang tot de camping en het recht om u op een perceel te installeren heeft u alleen nadat de functionaris van de receptie u daarvoor 
toestemming heeft gegeven.  
Het is de verantwoordelijkheid van deze functionaris om toe te zien op de goede gang van zaken op de camping en dat de reglementen worden 
nageleefd. 
Het verhuren van caravans is verboden.  
Door op de Camping Municipal van Notre Dame De Monts te verblijven accepteert de kampeerder het camping reglement en dient zich daaraan 
te conformeren. 
Het niet nakomen hiervan kan tot verwijdering van de camping en eventueel justitiële gevolgen leiden. 
 
2 - ANNULERINGSBELEID 
De terugbetaling van de aanbetaling is alleen mogelijk wegens overmacht, wat ter beoordeling van de gemeenteraad zal worden voorgelegd en 
waarvoor bewijzen te dienen aangeleverd. Het bedrag van de kosten van de aanvraag zal in geen geval worden terug gestort. 
 
3 Politie voorschriften 
Alle personen die zich minstens een nacht op de camping bevinden, dienen zich vooraf bij de receptie te melden, zich te identificeren en het 
door de politie verlangde formulier in te vullen. 
Minderjarigen (17 jaar oud), zonder begeleiding van hun ouders, zal alleen worden toegestaan met schriftelijke toestemming van de ouders, 
alsmede op de fotokopie van de identiteitskaart van de ouder en de minderjarige. 
 
4 Installeren 
De caravan of tent en uitrusting dient te worden geïnstalleerd op het door de receptie functionaris toegewezen perceel. 
Het installeren van 2-assige caravans is uit milieu oogpunt ten strengste verboden; hun gewicht kan de zandachtige grond van de 
camping ernstig verstoren. 
Op een perceel mag slechts één caravan worden geïnstalleerd. 
 
5 Receptie 
Openingstijden           April 
                                      9.00-12.30 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zondag ( woensdag gesloten) 
                                      9.00-12.30 en 14.00-18.30 zaterdag 
                                      Mei, juni en september 
                                      9.00-12.30 en 14.00-18.30 dagelijks 
                                      Juli en augustus 
                                      9.00-19.30 dagelijks 
Bij de receptie kunt u terecht voor alle diensten van de camping, waar voedsel te kopen, waar  sportfaciliteiten te vinden, de toeristische 
mogelijkheden en adressen en telefoonnummers die van nut kunnen zijn. 
 
6 – GROEPEN VAN MINDERJARIGEN (ACM) 
Aanmelding van groepen met minderjarigen dient minstens 15 dagen van tevoren schriftelijk te worden gedaan. Alle groepsleden moeten hun 
voor- en achternaam en leeftijd vermelden en ook dienen de namen van begeleiders en groepsleider worden genoemd. Leden en begeleiders 
van groepen die zonder reservering vooraf bij de camping aankomen, dienen zich ongevraagd tijdens de kantooruren te melden, zich te 
identificeren en een groepsleider voor te stellen. 
Als begeleidend personeel onvoldoende is, of in geval van ontbreken van een volwassen groepsleider, kan de toegang tot de camping worden 
geweigerd. 
 
7 – BETALING 
Er dient aan de receptie voor vertrek betaald te worden. De  prijzen zijn bij de ingang van de camping en bij de receptie duidelijk zichtbaar 
opgehangen. Geboekte reserveringen dienen bij aankomst te worden voldaan. 
De gasten worden verzocht om op de dag voor vertrek de receptie hiervan in kennis te stellen. 
Indien men van plan is reeds voor opening van de receptie te vertrekken, dient men  de dag ervoor te betalen en geleende zaken terug te 
brengen. 
 
8- Geluid en stilte 
De kampeerders worden verzocht om lawaai en luidruchtige conversaties die anderen kunnen hinderen, te vermijden. Geluidsdragers dienen zo 
zacht mogelijk te zijn afgesteld.  
Het openen en sluiten van portieren en bagageruimten moet ook zo zacht mogelijk gebeuren. 
Volledige stilte dient tussen 23.00 en 07.00 in acht te worden genomen. 
 
9- Huisdieren 
Honden of andere huisdieren mogen niet onaangelijnd rondlopen op de camping en ook niet opgesloten alleen gelaten worden door hun 
eigenaren. 



Bij binnenkomst van de camping dienen tatoeage bewijs en rabiës inentingsbewijs overlegd te worden. Alle katten en honden moeten een 
halsband dragen. 
Volgens de Franse wet zijn categorie-1 honden (pitbulls) verboden. Categorie-2 honden “ gebruikt voor bewaking en beveiliging” (rottweiler, 
etc.) gemuilkorfd en aangelijnd te zijn door een volwassene. 
 
10- Bezoekers 
Na toestemming van de receptie functionaris mogen gasten de camping betreden en staan zij onder verantwoording van de kampeerders die 
hen ontvangen.  
Kampeerders dienen hun gasten bij de receptie te begroeten. Als de bezoekers worden toegelaten dienen de ontvangende kampeerders 
hiervoor te betalen omdat de gasten gebruik kunnen maken van de camping voorzieningen.  
De tarieven voor bezoekers zijn bij de camping ingang en de receptie aangegeven. 
Voertuigen van bezoekers zijn op de camping verboden. 
 
11- Gebruik en parkeren van voertuigen. 
Op de hele camping geldt een maximum snelheid van 10 km/uur. 
Rijden is verboden van 22.30 tot 07.00 uur. 
Alleen voertuigen van op deze camping verblijvende kampeerders zijn toegestaan. 
Parkeren op andere percelen en op de camping paden is ten strengste verboden en het camping verkeer en installatie van nieuw 
aangekomenen mag niet worden gehinderd. 
 
12- Aanzien en onderhoud van percelen 
Iedereen wordt geacht zich te onthouden van activiteiten die ongewenst zijn voor hygiene en aanzien van de camping. Het is verboden 
afvalwater op de grond te lozen.  
Kampeerders zijn verplicht gebruikt water te lozen in de daarvoor bestemde voorzieningen. 
Huisvuil, afval van welke aard dan ook en papier dienen in de vuilnisbakken te worden gedeponeerd. 
Wassen buiten de daarvoor bestemde wasbakken is streng verboden. De was ophangen is toegestaan tot 22.00 op uw eigen perceel mits dit 
stil en zonder hinderen van buren gebeurt. 
Bomen mogen voor dit doel niet gebruikt worden. 
Planten en bloemendecoraties dienen te worden gerespecteerd. Het is kampeerders verboden spijkers in de bomen te slaan, om takken te 
snoeien en om aan te planten. 
Het is evenmin toegestaan om percelen af te grenzen met persoonlijke middelen en om grond af te graven. 
Reparatie van schade, aangebracht aan het perceel, is voor rekening van de veroorzaker. 
Het perceel dient na gebruik in de staat te verkeren zoals de kampeerder die bij zijn aankomst heeft aangetroffen. 
 
13 veiligheid 

a) Brand: 
Open vuur is ten strengste verboden. 
Gebruik van barbecues met hout of  houtskool is eveneens verboden. 
Komforen en elektrische of gastoestellen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.  
Slechts 2  gasflessen van maximaal 13 kilo zijn per perceel toegestaan. 
In geval van brand dient de receptie ogenblikkelijk te worden gewaarschuwd. Indien nodig kunnen de brandblussers worden gebruikt.  
Een eerste hulp tas is op de receptie aanwezig. 

b) Diefstal 
De directie is verantwoordelijk voor de objecten die bij de receptie zijn afgegeven. 
De kampeerder behoudt de  verantwoordelijkheid voor zijn perceel en dient de receptie functionaris te informeren over elk verdacht persoon. 
Hoewel bewaking is gegarandeerd, worden de kampeerders verzocht de gebruikelijke maatregelen te nemen voor beveiliging van hun 
eigendommen. 
 
14 Spelen 
Geen enkel gewelddadig of hinderlijk spel is toegestaan. Kinderen dienen altijd onder toezicht te staan van hun ouders. 
 
15 Leeg staande onderkomens (Garage Mort) 
Niet gebruikte onderkomens zijn slechts toegestaan na akkoord van de receptie functionaris en alleen op het aangegeven perceel. De tarieven  
voor het gebruik van een “garage mort” staan aangegeven bij de receptie. 
 
16 Handel 
Elke vorm van verkoop of publiciteit is binnen het terrein van de camping verboden. 
 
17 Verantwoordelijkheid 
Het personeel van de receptie is verantwoordelijk voor orde en goed gedrag op de camping. Zij hebben de plicht ernstige wangedrag te 
sanctioneren en indien nodig de dader van de camping te verwijderen. 
Een klachtenboek is beschikbaar voor de gebruikers. Klachten worden alleen in behandeling genomen indien zij zijn gedateerd, van 
handtekening zijn voorzien, zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op vrij recente feiten. 
 
 
       Gedaan te Notre Dame de Monts 
       burgemeester, 


