Reglement
1) Toelatingsvoorwaarden
Algemeen
Camping La Sousta is een camping van de categorie ‘toerisme’, gericht op toeristen, die één
nacht of langer op het terrein verblijven. Het is voor ons niet mogelijk personen op het terrein
te ontvangen, die eventueel behuizing nodig hebben.
De toelating op Camping La Sousta is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen en
vereist de goedkeuring van de directeur of zijn vertegenwoordiger.
Groepen caravans worden niet geaccepteerd.
Om op het terrein van Camping La Sousta te verblijven, zult u de aanwezige regels moeten
accepteren en heeft u de verplichting om deze na te komen. Wanneer men dit reglement
overtreedt, kan men zonder waarschuwing van het terrein gezet worden.
In geval van een zwaar vergrijp kan de directeur de hulp van de politie inroepen.
De toegang tot de camping is verboden voor minderjarigen zonder de aanwezigheid van hun
ouders. Voor organisaties, die verbonden zijn aan een officiële instelling, of voor
jeugdkampen met sportieve doeleinden is een onderhoud met de directie noodzakelijk.

a) Klanten voor één nacht of langer : men moet de toestemming hebben van de
verantwoordelijke persoon in de receptie of van de directeur zelf om het campingterrein op te
gaan, er zich te vestigen en er te verblijven. Voordien moet men zich hebben laten inschrijven
in de receptie met een legitimatie bewijs. Alleen de directie heeft de bevoegdheid de plaatsen
toe te kennen.
b) Reserveringen : de klanten, die een plaats gereserveerd hebben, kunnen deze vanaf 12.00
uur in bezit nemen, wanneer de betreffende plek bij hun aankomst bezet is. Alleen de directie
besluit tot toewijzing van de plaatsen, ook wat betreft de reserveringen. Het is niet mogelijk te
reserveren voor kennissen of vrienden. Elk reserveringsformulier moet op eigen naam staan.
Kinderen kunnen in geen geval op een andere plaats verblijven dan op die van hun
ouders.
Wat de kampeerplaatsen aangaat, moet men deze de dag van vertrek voor 12 uur verlaten.

Betreffende de stacaravans en de chalets kan men deze na 15.00 uur in bezit nemen en moet
men ze voor 10.00 uur verlaten.

2) Politieformaliteiten
( Toepassing van het decreet 75-41 van 20 mei 1975 )
Iedereen, die minstens één nacht op de camping verblijft, moet zich voordien in de receptie
gemeld hebben met een legitimatiebewijs en moet aan de nodige formaliteiten, die door de
politie gevraagd worden, voldaan hebben.

3) Kampeerinstallatie
De tent of caravan en ander kampeermateriaal mag niet meer dan 30% van de
plaatsoppervlakte bezetten en moet op de daarvoor aangewezen plaats gezet worden volgens
de instructies van de directie of de plaatsaanwijzer. De directie behoudt zich het recht voor
om een tent of caravan, die verkeerd geplaatst is en de andere gasten hindert, af te breken of te
verplaatsen. De directie behoudt zich het recht voor het aantal opgezette tenten op een plaats
te controleren. In geval van fraude worden de noodzakelijke veranderingen op het
inschrijvingskaartje aangebracht en zullen deze op de dag van vertrek verrekend worden.

4) Openingstijden
De receptie : van 8.00 uur tot 18.30 uur in het laagseizoen en van 8.00 uur tot 19.30 uur in het
hoogseizoen.
(In het laagseizoen de openingstijden op de deur van de receptie raadplegen)
De hefbomen : van 6.00 uur tot 22.30 uur

5) De kosten
De kosten moeten in de receptie betaald worden. Het bedrag wordt bepaald volgens het tarief,
dat bij de ingang van de camping en in de receptie vermeld staat. Ze worden berekend naar
het aantal nachten, die men op de camping heeft doorgebracht en naar het aantal personen,
tenten, auto’s, dieren en naar het wel of niet gebruiken van elektriciteit.
•
•
•

Maximaal 6 personen zijn toegestaan per plaats
De toeristenbelasting is niet inbegrepen. Deze bedraagt 0.66 euro per dag en per
persoon van 18 jaar of ouder.
Wij verzoeken onze gasten iedere wijziging betreffende hun verblijf te vermelden.

•
•

•
•

Zij worden verzocht het bureau de dag van tevoren op de hoogte te brengen van hun
vertrek en ook hun rekening te betalen.
De plaatsen moeten om uiterlijk 12.00 uur vrij gemaakt zijn. In geval van
overschrijding hiervan wordt een extra nacht berekend. De directie behoudt zich het
recht voor kampeermateriaal af te breken of te verplaatsen, wanneer dit de toegang tot
de omliggende plekken belemmert.
Het onderverhuren van een kampeerplaats of van één of ander kampeermateriaal is ten
strengste verboden.
Wat betreft de huur van chalets en mobile-homes, moeten deze om uiterlijk 10.00 uur
vrij gemaakt zijn.

6) Lawaai
Van 22.30 uur tot 8.00 uur ‘s morgens moet er stilte gerespecteerd worden op de camping.
Wij verzoeken onze gasten dringend geluiden en gesprekken, die storend kunnen zijn voor
hun buren, te vermijden. Alle geluidsapparatuur moet daarop afgesteld zijn, ook overdag.
Wanneer deze regel niet in acht genomen wordt, kan dit tot verdrijving van de
herrieschoppers leiden.
Honden en andere huisdieren kunnen niet vrij rondlopen. Men kan geen honden zonder
hun eigenaar achterlaten op de camping, ook al zijn ze opgesloten. De eigenaren zijn
burgerlijk aansprakelijk voor hun dieren.
7) Bezoekers overdag
Wanneer er personen overdag op bezoek komen, worden zij op de camping toegelaten,
mits zij zich aangekondigd hebben in de receptie en de toegangsprijs van 3 € per persoon
boven de 7 jaar betaald hebben. Na 21.00 uur is de toegang verboden. ( De auto’s moeten
op de bewaakte parkeerplaats voor de receptie geparkeerd worden ).
Per kampeerplaats worden er maximaal 4 bezoekers per dag geaccepteerd.
8) Het circuleren en parkeren op de camping
Op het terrein is de maximum snelheid 10 km per uur. Alleen de in de receptie aangemelde
auto’s van onze gasten kunnen op het terrein circuleren. De bezoekers moeten hun auto op
de bewaakte parkeerplaats voor de receptie zetten. De auto’s van onze gasten moeten op de
aangewezen plek bij de inschrijving stationneren en moeten vooral het verkeer en de
aankomst van nieuwe gasten niet hinderen.
De parkeerplaats van de camping is uitsluitend gereserveerd voor onze gasten.
9) Het schoon houden van de kampeerplaatsen en sanitair
Wij verzoeken onze campinggasten zich strikt aan de regels te houden, wat betreft de
hygiëne en respect voor het milieu. De camping is voorzien van meerdere plaatsen voor
afvalwater en vuilnis :
Het is verboden uw auto te wassen

Papier en ander afval op de grond te gooien
Spijkers in de bomen te slaan
De bloemperken rte vernielen
Kuilen te graven
Zelf uw plaats af te bakenen
De electrische installaties en ander materiaal, dat ter beschikking staat van onze gasten, te
gebruiken voor andere doeleinden dan oorspronkelijk voorzien door het campingpersoneel.
Elders de was te doen dan in de daarvoor geplaatste wasbakken.
De directie behoudt zich het recht voor om iedere persoon, die het goede verloop van het
campingleven stoort, materiaal vernietigt of de veiligheid van de gasten in gevaar brengt,
te vervolgen.

10. Verhuur
Gebruikers van vakantieverblijven moeten de hele verordening en deze regels
respecteren :
-Stacaravans en chalets zijn NIET ROKER. Het is ten strengste verboden in de
accommodatie te roken.
- Bij aankomst vragen wij u een aanbetaling van 200 €. Deze borg wordt teruggegeven
na inspectie van de stacaravan of chalet aan het einde van het verblijf, met aftrek van
eventuele schade of ontbrekende artikelen. De bewoners van het huis zijn
verantwoordelijk voor het schoonmaken van de stacaravan of chalet aan het einde van
het verblijf. Voor vertrek wordt er een inspectie uitgevoerd en wordt van de gasten
verwacht dat ze de stacaravan of chalet verlaten in de staat waarin ze het vonden aan
het begin van het verblijf.
Als het huis niet op een acceptabel niveau is schoongemaakt, wordt een deel van de
borg in rekening gebracht om de schoonmaakkosten te dekken.
11) Veiligheid
Alcoholgebruik wordt alleen toegestaan op eigen kampeerplaats of in de bar. Voor
minderjarigen is alcoholgebruik verboden.
De ouders van minderjarigen worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele problemen,
die gemaakt zijn door de minderjarige. Uit veiligheidsredenen dient de minderjarige voor
middernacht op de plaats van de ouders te zijn.
Onze gasten behoren door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt te zijn.

Brand : open vuren en barbecues zijn streng verboden op de kampeerplaatsen. Gasstellen
moeten in een perfekte staat gehouden worden en men moet deze niet in een tent of bij een
auto gebruiken.
Er is brandblusmateriaal beschikbaar voor de campinggasten maar uitsluitend om een
eventuele brand te blussen. In geval van brand moet u direct de receptie waarschuwen, en
ook de persoon, die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Eerste hulpmiddelen kan men
zowel bij de receptie als bij het zwembad verkrijgen.
Overstroming : in geval van overstroming zijn er bijzondere voorwaarden vastgelegd
voor de veiligheid. Zich aan de richtlijnen van de directie houden.
Diefstal : hoewel de camping in het hoogseizoen bewaakt is, vragen wij onze
campinggasten een verantwoordelijke houding aan te nemen wat betreft eigendommen, die
eventuele hebzucht kunnen opwekken. In geval van diefstal of verlies kan de directie niet
aansprakelijk gesteld worden. Men wordt verzocht elke verdachte persoon als ook elke
verdachte houding in de receptie te melden.
Dieren : dieren zijn op de camping toegestaan, maar moeten voorzien zijn van een geldig
vaccinatieboekje. De dieren moeten vergezeld zijn van hun eigenaar en aan de lijn
gehouden worden. Per plaats worden er maximaal 3 honden toegestaan. Zwervende dieren
of dieren, die vastgebonden of opgesloten zijn in afwezigheid van hun eigenaar, kunnen
niet getolereerd worden.
Spelletjes : de gezelligheid op de camping en de goede verstandhouding tussen de buren
moet in geen geval gestoord worden door een gewelddadig en lawaaierig spelen. Bij een
ongeval zijn de ouders of de verantwoordelijke personen aansprakelijk voor de kinderen,
daar de kinderspeelplaatsen niet onder toezicht van de camping staan. De camping kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor vernieling of accidentele schade aan kampeermateriaal
of auto’s van onze gasten.
12) Stalling
U kunt uw kampeerspullen niet laten staan zonder akkoord van de directie, of alleen op een
daarvoor door hen aangewezen plaats. De directie is niet verantwoordelijk voor uw
eigendommen tijdens uw afwezigheid. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd, waarvan
het tarief in de receptie staat vermeld.
13) Groepen
Om te worden toegelaten op de camping, moeten groepen van minderjarigen ( alleen
scholen ) vergezeld zijn van ten minste één volwassen persoon voor 10-12 personen ( zie
artikel 1 ). Niet schoolse groepen met minderjarigen, ook al zijn ze begeleid door een
volwassene, kunnen niet toegelaten worden. Elke minderjarige moet vergezeld zijn van de
ouders of van een aansprakelijke vertegenwoordiger. Te huur is de groepsprijs alleen
geldig voor de categorie Familiehuisje (3 slaapkamers, 6 personen).
14) Het sanitair
Spelen met water is verboden en de gasten moeten het sanitair altijd schoon achter laten.

15) De speeltoestellen
Kinderen beneden de 10 jaar mogen alleen van de speeltoestellen gebruik maken in
gezelschap van de ouders. De Directie kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van
ongelukken.
16) Het zwembad
Het zwembad is open van 10.00 tot 20.00 uur, vanaf mei tot en met oktober. Het zwembad
is niet bewaakt : de ouders, wettelijke voogden of gemachtigde personen zijn dus
verantwoordelijk voor hun kinderen.
De volgende regels moeten in acht genomen worden :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderbroeken en zwemshorts zijn streng verboden. Alleen strakke zwembroeken en
boxers zijn toegestaan.
Het zwembad is niet bewaakt
Dieren zijn verboden
Fietsen zijn verboden
Niet over de heggen springen
Balspelen verboden
Schoenen verboden bij het zwembad
Luchtbedden of ander opblaasbaar materiaal zijn verboden
Het is verboden om gekleed te zwemmen
Het is verboden ter plaatse te eten
Alle geluidsapparatuur is verboden

De camping is een toeristisch kamp en ingedeeld in deze zin, het is niet de plek om
familie-evenementen te organiseren, zoals bruiloften, verjaardagen, doopfeesten, enz ...
17) Wifi
Camping La Sousta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen in het wifisysteem, wanneer de provider om technische redenen niet in staat is de camping van
internet te voorzien. Het wifi-systeem is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en
kan niet beroepsmatig gebruikt worden.
18) Bar restaurant
Alleen kampeerders en eventuele bezoekers worden in het bar-restaurant van de camping
toegelaten.
Openingstijden in het hoogseizoen : 8.00 uur tot 23.30 uur
19) Kampwinkel

Alleen kampeerders worden in de winkel van de camping toegestaan.
20) De rivier
- Zwemmen is voor eigen risico
- Kampvuren zijn verboden
- Alcoholgebruik is verboden evenals het gebruik van glazen flessen
- Auto’s zijn verboden
- Kamperen op het strand is verboden
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