CAMPING REGELS
De normen die in deze regelgeving worden weergegeven zijn voor alle personen (kampeerders,
bezoekers, werknemers...) die gebruik maken van de faciliteiten op Camping Bella Terra.
RECHT VOOR WEIGERING: De toelating van kampeerders heeft zijn beperkingen weergegeven in artikel 9
van het besluit 200/1999 dat de publieke standaarden weergeeft voor het niet toegankelijk maken van
onze faciliteiten als:
a) Personen die geweldadig gedrag kenbaar maken, met nadruk deze die aggresief gedrag vertonen
of de publieke orde verstoren, deze die wapens bij zich dragen met de inentie deze ook te gebruiken,
deze die kleding of symbolen dragen ter bevordering van racisme, geweld en vreemdelingenhaat
volgens de zogenaamde termen van de Penal Code.
b) Personen die gevaarlijk gedrag tonen of onenigheden veroorzaken in betrekking tot de andere
personen die op de camping aanwezig zijn, met nadruk deze die drugs of verdovende middelen
gebruiken of kenbaar maken deze te hebben gebruikt evenals diegene die gedrag kenbaar maken
van dronkenschap.
Gebruik van voertuigen.- Indien u tussen 24:00 uur en 07:00 uur de camping wilt betreden dient u het
voertuig buiten de camping te parkeren. De maximumsnelheid is 10km/u. Tevens mag er binnen de
voorafgenoemde tijd geen gebruik gemaakt worden van motorvoertuigen op het terrein van de
camping. Fietsen is verboden tussen 22:00 uur en 07:00 uur.
Na twaalf uur’s-nachts, als het hek gesloten is, moeten de autos buiten de Camping geparkeerd
worden.
Parkeren.- Het is verplicht uw auto/motor binnen uw eigen perceel te plaatsen, in geen enkel geval
mag gebruik gemaakt worden van een ander perceel.
Nachtstilte.- Vanaf 24:00 uur tot 07:00 uur. Respecteer uw medekampeerders.
Huisdieren.- DE CAMPING HEEFT HET RECHT TOT WEIGERING VAN DIEREN. Wanneer uw huisdier
toegestaan is zijn de volgende regels van toepassing:
- Huisdier moet binnen het camping terrein aangelijnd blijven en buiten het terrein zijn/haar behoeftes
doen.
- Alle honden/katten moeten een identificatiennummer dragen, verkrijgbaar bij de receptie.
- Verboden terrein voor uw huisdier zijn: BUNGALOWS, MOBIL-HOMES, supermarkt, bar, restaurant,
zwembad, sanitair gebouwen en speeltuinen.
- Rassen die “potentieel” gevaarlijk zijn ( pit bull, rotweiler, bullmastiff, starfordshire, doberman, fila
brasileiro ) zullen niet worden toegelaten.
Diefstal.- De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal materiële schade of ongevallen. Kluisjes zijn
te huur bij de receptie
Visite.- Visite/logé´s zijn verplicht zich te melden en indien gevraagd identiteitskaart of paspoort af te
geven tot vertrek. Auto´s van visite/logees zijn niet toegestaan op de camping. Alle niet aangemelde
visite komt voor rekening van de bezochte familie.
Schoonmaak.- U kunt uw vuilniszakken op verschillende (aangegeven) plaatsen weggooien.
Vuilniszakken goed sluiten a.u.b. Het perceel moet bij vertrek schoon achtergelaten worden, evt.
gemaakte kuilen en tentharingen verwijderen.
De openbare fontijntjes mogen absoluut niet gebruikt worden voor het schoonmaken of afspoelen van
de vieze vaat, wassen van kleding, wassen van huisdieren en zeker niet voor het legen of omspoelen
van het chemisch toilet.
Bomen en planten.- Wij vragen u de bomen en planten te respecteren. Elke vorm van beschadiging
aan de bomen of planten toebrengen is verboden, zoals spijkers in bomen slaan of ijzerdraad om
bomen binden.
Schuttingen.- Schuttingen van alle soorten materialen mogen niet hoger zijn dan 40cm.

De uiterlijke vertrektijd is 12:00 uur. Indien u vertrekt na 12:00 uur zal er een volledige dag extra in
rekening gebracht worden. (Voor bungalows en mobilhome is de vertrektijd 10:00 uur ).
Wij danken u alvast voor het naleven van deze regel en wensen u een prettig verblijf op onze camping.
Zij die zich niet aan deze regels houden zullen vriendelijk worden verzocht de camping te verlaten

___________________________________________________________________________
De verplichtingen en of beperkingen die in de voorgaande secties worden bepaald, kunnen in
uitzonderlijke gevallen met voorafgaande kennis van de Directie worden gewijzigd zolang dit geen
vooroordelen aan derden betekent.

