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    CAMPINGREGLEMENT 

 
 
Op Camping La Plage zijn alle voorschriften van toepassing, die ook Robertville heeft ingevoerd m.b.t. de 

brandveiligheid, milieu en bescherming van het natuurgebied. 

  

Auto / Motor / Bromfiets 

Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets). Het rijden op het campingterrein 

moet  worden beperkt en is alleen toegestaan tussen 8.00 en 22.00 uur. Parkeren alleen op eigen standplaats. 

Onze tarieven zijn gebaseerd op één vervoermiddel. Een tweede of meer gemotoriseerde voertuigen moeten 

worden aangemeld en betaald. 

 

Indien nodig wordt voor het behoud van het terrein een toegangsverbod voor voertuigen afgekondigd. Ook 

bestaat de mogelijkheid, afhankelijk van de terreinomstandigheden, dat door ons uw caravan of vouwwagen 

op de plaats wordt gezet. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan een verbod gelden voor campers. In 

overleg bestaat de mogelijkheid om op een verhard gedeelte te verblijven. 

 

Receptie / kantine 

Openingstijden staan aangegeven bij de receptie/ kantine. Deze zijn seizoensafhankelijk en kunnen wijzigen. 

Voor dringende situaties kunt u terecht bij de campingbeheerder via telefoonnummer: 080 44 66 58 

 

EHBO  

Bij de receptie is een EHBO-koffer aanwezig voor dringende hulp bij kleine ongevallen. Als u deskundige hulp 

nodig heeft, raadpleeg dan een huisarts in overleg met de receptie/ campingbeheerder. 

 

Bezoekers 

Bezoekers zijn welkom tussen 8.00 en 23.00 uur. De kampeerplaatshouders zijn verantwoordelijk voor hun 

aanmelding en betaling van het bezoekerstarief. Eventuele logés zijn verplicht zich bij de campingbeheerder te 

melden in verband met opname in het nachtregister en de betaling van het overnachtingtarief. 

Bezoekers/logés dienen hun auto en/of motor op het parkeerterrein te plaatsen. 

 

Telefoon  

De buitentelefooncel is gedurende het gehele seizoen 24 uur per dag beschikbaar. Voor dringende en 

belangrijke telefoonoproepen staan wij uiteraard gaarne tot uw dienst. 

 

Sanitair  

Wees netjes op de toiletten en douches en laat deze na gebruik schoon achter. Begeleid uw kinderen bij het 

gebruik van alle sanitair. Er zijn wasmachines aanwezig. U kunt uw was tegen betaling bij de receptie/ kantine 

afgeven en dan is deze de volgende dag schoon. 

 

Chemisch toilet  

De toiletemmer of uw chemisch toilet dient u te legen op de daarvoor bestemde plaatsen. 

 

Brandveiligheid  

Brandblussers kunt u vinden op diverse plaatsen op het terrein. In geval van brand dient u onmiddellijk de 

receptie/ kantine te waarschuwen. Gooi nooit brandende rookwaar weg, de gevolgen kunnen desastreus zijn. 

 

Barbecuen en kampvuur 

Barbecuen is toegestaan, mits het geen overlast geeft. Barbecue dient op voldoende hoogte van het gras te 

staan in verband met brandgevaar en beschadiging van het gras. Houd een emmer water bij de hand. Iedere 

vorm van open vuur is verboden. Ook het gezellig stoken in barbecue of vuurkorf kunnen wij niet toestaan. 
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Nachtrust / geluidsoverlast 

Camping La Plage is een familiecamping. Geluidsapparatuur en muziekinstrumenten mogen alleen op uw eigen 

plaats hoorbaar zijn. Veroorzaak geen overlast voor andere campinggasten. Van 23.00 tot 8.00 uur geldt de 

nachtrustperiode. 

   

Drinkwater 

Bij de sanitairgebouwen en op het terrein vindt u diverse watertappunten. Ook hier is het milieuaspect 

belangrijk: sluit u de kraan na gebruik goed af?, let u ook op uw kinderen dat er niet onnodig water wordt 

gebruikt (het spelletje met flessen water of ballonnen vullen met water kan ook met rivierwater!). Ten slotte is 

het niet de bedoeling dat u uw afvalwater loost bij de tappunten; uw vuile water gaat dan ongezuiverd de rivier 

in! 

 

Groenstroken, bomen en struiken. 

Wij vragen uw medewerking om zuinig te zijn op alles wat groeit en bloeit. Het graven van geulen is niet 

toegestaan. Bomen, struiken en jonge aanplant zijn niet bedoeld voor waslijnen, hangmatten e.d. 

Ten slotte is het gebruik van landbouwfolie, plastic en grondzeilen niet toegestaan. De zogenaamde ademende 

(open wave) grondzeilen zijn toegestaan. 

  

Huisdieren  

Honden en katten zijn welkom op onze camping (één per kampeerplaats). Huisdieren moeten de gebruikelijke 

inentingen hebben gehad. Op verzoek dienen de nodige documenten te worden getoond. Honden dienen te 

allen tijde worden aangelijnd en buiten de camping worden uitgelaten; dus niet op de camping of 

recreatieterrein of op de parkeerplaats. Mocht uw huisdier zijn behoefte per ongeluk toch op het terrein doen, 

ruim dan de uitwerpselen direct netjes op (poepzakjes tegen betaling op de receptie verkrijgbaar). Honden zijn 

bij het zwembad niet toegestaan. 

 

Gas- en gasflessen  

In onze kampwinkel kunt u terecht voor campinggaz, op de receptie kan men u helpen met Esso-/Primagas. U 

bent zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie met betrekking tot gasaansluitingen, gasgebruik in of rond 

uw kampeermiddel. LPG is ten strengste verboden (behalve goedgekeurde installaties in auto’s en campers), en 

is levensgevaarlijk! Het aantal gasflessen bij uw kampeermiddel mag maximaal 2 zijn. 

 

Vuilnis  

Bij de ingang van de camping vindt u Molok afvalcontainers voor uw afval. Wij sorteren het afval om het milieu 

een handje te helpen; helpt u mee. Glas (gekleurd en blank), zonder dop, deksel of kurk in de daarvoor 

bestemde glascontainer (plastic flessen is géén glas, maar restafval). In de papiercontainer kunt u uw papier, 

karton, tijdschriften, kranten e.d. kwijt (geen vuil of vet papier, geen aluminium papier, plastic, folie e.d.) In de 

“restcontainer” kunt u uw huishoudelijk afval deponeren. Grof vuil (kapotte stoelen, versleten tenten, 

tentstokken, oude barbecues enz.) dient u naar het nabij gelegen milieupark te brengen (vraag hiernaar op 

onze receptie). De kleine vuilbakjes bij de afwasplaatsen en in de toiletten zijn respectievelijk voor etensresten 

en verband. Gasten die onze milieuregels overtreden moeten wij minimaal € 25,00 opruimkosten in rekening 

brengen. Batterijen, papier en karton kunt u inleveren bij de receptie. 

 

Verhuur  

Het verhuren van uw kampeermiddel is mogelijk mits u ons daarvan op de hoogte stelt. De huurder dient zich 

te melden bij de receptie. Het overnachtingtarief is op hen van toepassing en de huurder dient op de hoogte te 

zijn van het campingreglement. 
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Aansprakelijkheid  

De Campingeigenaar is niet aansprakelijk voor diefstal, schade e.d., om het even door welke oorzaak dan ook, 

zelfs door brand, vallende takken of bomen die kunnen ontstaan tijdens het verblijf, met uitzondering van 

schade die ontstaat door het uitoefenen van de exploitatie. Verzekeringen tegen diefstal, inbraak, storm e.d. 

gelieve u zelf af te sluiten.  

 

 

Aansprakelijkheid/Gedragsregels 

1.)  Camping La Plage kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, 

toegebracht aan of door gebruikers van de via de camping aangeboden accommodatie, hoe deze schade of 

letsel ook is ontstaan. 

 

2.) Deelname aan de door de camping of derde georganiseerde activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico.  

3.) Kampeerders of gebruikers van een verhuuraccommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke 

de beheerder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten.  

4.) De kampeerder of gebruikers van een verhuuraccommodatie die hinder of overlast oplevert, kan na een 

waarschuwing, uit de accommodatie of van de camping verwijderd zonder de restitutie van betalingen. 

 

 

Regels  

De kampeerregels kunnen ieder seizoen worden aangepast naar de dan geldende voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden 


