INTERN REGLEMENT VAN CAMPING L'ORGATTE
Het verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis
om ze na te leven.
POLITIEFORMALITEITEN : Iedereen die minimaal één nacht op de camping moet blijven, moet eerst zijn
identiteitsbewijs overleggen aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger.
Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden niet toegelaten.
INSTALLATIE : De tent of caravan en de daarbij behorende uitrusting dienen op de aangegeven plaats
opgesteld te worden volgens de instructies van de beheerder of diens vertegenwoordiger. Er is slechts één
installatie per locatie toegestaan.
RECEPTIEBALIE : De openingstijden staan vermeld bij de ingang. Bij de receptie vindt u alle informatie over de
diensten van de camping, informatie over de bevoorradingsmogelijkheden, sportfaciliteiten, toeristische
attracties in de omgeving en verschillende adressen die nuttig kunnen zijn (artsen, ziekenhuis, verpleegsters
enz…).
Een klachtenboek is verkrijgbaar bij de receptie en wordt ter beschikking van de gebruikers gehouden. Klachten
worden alleen in behandeling genomen als ze zijn ondertekend, gedateerd en zo nauwkeurig mogelijk zijn, met
vermelding van relatief recente feiten.
FINANCILE VOORWAARDEN - KOSTEN: Campingdiensten worden gefactureerd volgens het huidige tarief dat
wordt weergegeven bij de ingang en bij de receptie. Het verschuldigde bedrag wordt vastgesteld op basis van
het aantal nachten. De betaling van de prijs van het verblijf dient volledig te worden betaald bij aankomst op
de camping.
In geval van inschrijving in het kader van de reserveringsservice, zijn de specifieke betalingsvoorwaarden van
deze service van toepassing volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in het reserveringsformulier.
Toeristenbelastingen ingesteld door de gemeenschap van gemeenten zijn niet inbegrepen in onze prijzen. Ze
worden per dag en per persoon van 18 jaar en ouder tussen 1 april en 31 oktober verzameld en betaald met de
betaling van het verblijf. Onze prijzen zijn inclusief BTW
GELUID EN STILTE : De gebruikers van de camping worden dringend verzocht om lawaai en discussies te
vermijden die hun buren zouden kunnen storen. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden
aangepast. De sluitingen van deuren en koffers moeten zo onopvallend mogelijk zijn. Tussen 23.00 uur en
07.00 uur moet er totale stilte zijn.
DIEREN :
In overeenstemming met artikel 211-1 van de landelijke code en de decreten en ministeriële besluiten van
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toepassing, de honden van 1 en 2 categorie zijn verboden.
Honden en andere dieren mogen niet worden losgelaten, of zelfs opgesloten op de camping, in afwezigheid
van hun eigenaren die burgerlijk verantwoordelijk zijn.
Per staanplaats worden maximaal 2 dieren geaccepteerd.
BEZOEKERS : Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers worden
toegelaten tot de camping onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen. Zij moeten,
zonder uitzondering, zich bij aankomst melden bij de receptie om zich te registreren en het huidige tarief te
betalen. Deze vergoeding wordt getoond aan de ingang van de camping en aan de receptie. Als ze willen
overnachten, vragen we je om ze als extra persoon aan te geven bij de receptie.
VOERTUIGVERKEER EN PARKEREN : Parkeer bij aankomst op de parkeerplaats bij de ingang. Binnen de
camping moeten voertuigen rijden met een snelheid die beperkt is tot 10 km/u. Het verkeer is verboden tussen
23.00 uur en 07.00 uur.
Alleen voertuigen van kampeerders die daar verblijven, mogen op de camping rijden. Parkeren is alleen
toegestaan op het terrein dat door de huurder van het terrein wordt ingenomen. Het is ten strengste verboden
om op aangrenzende terreinen te parkeren, het verkeer in de gangpaden te hinderen, noch de plaatsing van
nieuwkomers te verhinderen. De staanplaatsen en verhuur hebben ruimte voor hun voertuig. Eventueel
bijkomend voertuig blijft gratis geparkeerd op de parkeerplaats bij de ingang.
ONDERHOUD EN UITERLIJK VAN DE FACILITEITEN : Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling
die de netheid, hygiëne en uitstraling van de camping en zijn
faciliteiten, vooral sanitair. Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te werpen.
De "Caravannen » Moeten hun afvalwater legen in de daarvoor bestemde voorzieningen. Wassen buiten de
daarvoor bestemde bakken is ten strengste verboden. De waslijn zal discreet worden gedaan en de buren niet
storen. Er mogen in geen geval draden aan de bomen worden aangesloten om als waslijnen te dienen.
Plantages en florale decoraties moeten worden gerespecteerd.
Het is verplicht voor de gebruikers van de camping om hun afval in vuilniszakken te doen voordat ze het in de
vuilnisbakken of containers op de buitenparkeerplaats gooien.

In naam van recycling wordt verzocht om het glas en plastic vriendelijk te sorteren, er wordt geen extern
persoonlijk afval toegestaan op de persoonlijke site en dit om voor de hand liggende redenen van hygiëne.
Het is kampeerders verboden om spijkers in bomen te slaan, takken af te snijden of te planten. Het is evenmin
toegestaan de plaats van een installatie met eigen middelen af te bakenen, noch de grond af te graven. Elke
aantasting van de vegetatie, hekken, land of faciliteiten van de camping is de verantwoordelijkheid van de
auteur.
De standplaats, die tijdens het verblijf gebruikt zal zijn, moet worden onderhouden in de staat waarin de
kampeerder deze bij het betreden van het terrein aantrof.
VEILIGHEID :
Vuur : Het gebruik van barbecues (hout, houtskool, gas, enz.) en vuren op de grond zijn VERBODEN . Het
gebruik van elektrische barbecues wordt getolereerd. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en
mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. In geval van brand direct de directie waarschuwen
en de veiligheidsinstructies in de toiletgebouwen en bij de receptie naleven.
Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt. Bij de receptie staat een EHBO-doos.
Aansprakelijkheid, Diefstal : De algemene bewakingsplicht van de camping is een middelenverbintenis. De
directie is dan ook niet aansprakelijk in geval van diefstal, verlies of beschadiging van welke aard dan ook,
tijdens of na een verblijf. Hoewel er beveiliging is, worden gebruikers van de camping uitgenodigd om de
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beschermen. De camper houdt de
verantwoordelijkheid van zijn eigen installatie en moet de beheerder op de hoogte brengen van de
aanwezigheid van elke verdachte persoon.
De directie is tijdens het verblijf verantwoordelijk voor de voorwerpen die op kantoor worden achtergelaten.
De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van vallende bomen, dennenappels op uitrustingen
en voertuigen. Bescherm alstublieft uw eigendommen.
. Bij de ingang van de inrichting MOET het vaccinatieboekje worden getoond. Honden van categorie 1 en
categorie 2 zijn verboden.
SPELLEN : Er mag geen gewelddadig of hinderlijk spel worden georganiseerd in de buurt van de installaties of in
de speeltuinen of sportterreinen.
DODE GARAGE : Het kan alleen ongebruikte apparatuur op de grond achterlaten na akkoord van de directie en
alleen op de aangegeven locatie.
In de maanden juli en augustus is er geen garage .
BEKIJKT : Dit huishoudelijk reglement hangt aan de ingang van de camping en aan de receptie. Het wordt op
zijn verzoek aan de klant gegeven.
SCHENDING VAN INTERNE VOORSCHRIFTEN : In het geval dat een bewoner het verblijf van andere gebruikers
verstoort of de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn
vertegenwoordiger, indien hij dit nodig oordeelt, mondeling of schriftelijk, deze laatste op de hoogte brengen
om de problemen te staken . In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het huishoudelijk reglement en
na ingebrekestelling door de beheerder om ze na te leven, kan deze het contract beëindigen met onmiddellijke
vertrek van de bewoner tot gevolg zonder enige vergoeding. Bij een strafbaar feit kan de beheerder de politie
inschakelen.
SPECIALE CONDITIES :
In overeenstemming met de geldende regelgeving is de camping Orgatte is een toeristisch etablissement dat
voor exclusieve roeping de ontvangst van de kampeerders heeft die, in het kader van hun vrije tijd en, op
tijdelijke basis, een schuilplaats van kamperen bestaande uit een tent, een caravan, een camper. De toegang
tot de site is daarom verboden voor iedereen die een van deze schuilplaatsen gebruikt, hetzij als een middel
voor permanente of langdurige huisvesting, hetzij voor commerciële activiteiten. Evenzo is het gebruikers van
het land verboden om deel te nemen aan enige vorm van handel en enige commerciële reclame erop.
De toegang is verboden voor straatverkopers, directe verkopers, wandelaars, picknickers, niet-kampeerders.
Het is verboden om in de steegjes van de camping te balspelen vanwege het brandgevaar dat daaruit zou
kunnen voortvloeien, onstabiele schotelantennes, gebroken tegels ...
Het wassen van linnengoed en servies is verboden na 21.30 uur en vóór 08.00 uur.
Douches en wastafels zijn na 22.00 uur gesloten.
Kinderspelen open om 9.30 uur.
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De poorten van de camping gaan open om 7.00 uur en sluiten om 23.00 uur op de 1e juli tot 31 augustus.
Barbecues moeten om 21.45 uur worden uitgezet - alleen elektrische barbecues zijn toegestaan
Verblijven op reservering dienen bij aankomst te worden betaald.
Bezoekers die langer dan 4 uur aanwezig zijn, moeten een bedrag van 3,05 € per persoon betalen aan de
receptie van de camping.
Gemaakt in Notre-Dame-de-Monts
Le 23 novembre 2021

