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Huishoudelijk reglement op camping La Turelure***:   
 

Welkom op camping La Turelure. Teneinde het welzijn en de veiligheid van u en alle andere kampeerders te 

garanderen en het beste uit uw verblijf te halen, vragen we u vriendelijk volgende bepalingen te respecteren: 

 

1. De receptie:  

Tijdens het laagseizoen is de receptie alle dagen open van 8.30 uur tot 10.30 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens 

het hoogseizoen (tijdens de maanden juli en augustus) is het onthaal dagelijks open van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 

15.00 uur tot 19.00 uur. 

 

2. De snack: 

De snack is geopend van 01/05 tot en met 31/08. Voor drankjes en ijsjes is de snack open van 8.30 uur tot 12.00 uur en 

van 15.00 uur tot 22.30 uur. Eten ter plaatse: van 18.30 tot 22.30 uur (laatste bestelling om 21.00 uur). 

 

3. Verkeer en nachtrust: 

De snelheid is beperkt tot 10 km/uur op de camping. Er is geen verkeer toegestaan tussen 22.30 uur en 8.00 uur. Per 

staanplaats is slechts één voertuig toegestaan. Er mag niet geparkeerd worden op de toegangswegen en op de lege 

staanplaatsen. Gelieve de rust van de medebewoners te respecteren, zowel ‘s nachts als overdag. Stilte is vereist van 

22.30 uur tot 8.00 uur ‘s morgens.  

 

4. Vertrek: 

De kampeerders (die niet in een huuraccommodatie verblijven) moeten hun verblijf betalen bij aankomst, tijdens de 

openingsuren van het onthaal. 

 

5. Bezoekers: 

Bedankt om ons op de hoogte te houden indien jullie bezoekers ontvangen. Zij worden gevraagd hun voertuig op de 

parking te laten en de dagelijkse toeristenbelasting te betalen. Bezoekers zijn niet toegestaan aan het zwembad. 

 

6. Dieren: 

Huisdieren zijn toegestaan op de staanplaatsen maar niet in de huuraccommodaties. 

Honden die gevaarlijk kunnen zijn (categorieën 1 en 2) worden geweigerd (decreet van 27/09/09).  

Andere honden worden toegelaten, mits ze bij aankomst en op vertoon van het vaccinatieboekje zijn aangegeven 

(verplicht bij aankomst, decreet van 22/01/85). Ze mogen de buren niet tot last zijn met hun geblaf en viezigheid. Ze 

moeten aan de lijn gehouden worden en de netheid van het terrein respecteren (eigenaars zijn verplicht hun uitwerpselen 

op te rapen). Ze worden in geen geval alleen achtergelaten op de staanplaats, vastgebonden aan een boom, in de tent, de 

auto of de caravan. Bij gebrek aan respect kan de camping de uitzetting van de hond en zijn baasjes uitspreken. 

Dieren zijn verboden in de huuraccommodaties. 

 

7. Zwembad:  

Het zwembad is open van 10.00 uur tot 19.00 uur. Het reglement hangt op aan de ingang van het zwembad. Om 

hygiënische redenen worden enkel aanspannende zwembroeken toegelaten (geen short of bermuda). De toegang tot 

het zwembad is enkel en alleen voor kampeerders.  

 

8. Watervlak: 

Met inachtneming van de vereiste waterstanden en afhankelijk van de weersomstandigheden, beschikken wij over een 

departementale vergunning voor het aanleggen van het watervlak van 30/06 tot 31/08. 

Enkel de kampeerders hebben toegang tot het watervlak. Opgepast: wij vragen aan de ouders om waakzaam te zijn en 

kinderen niet alleen te laten. 

 

9. Netheid: 

Werk samen met ons aan een properdere leefomgeving en gooi uw afval enkel in de daarvoor bestemde ruimtes. Op de 

camping wordt er gesorteerd (aan de ingang). Wij vragen u de vegetatie en de bomen te respecteren. Laat het sanitair 

na elk gebruik proper achter. Gooi geen doekjes of ander afval in de toiletten. Iedere staanplaats of huuraccommodatie 

moet worden onderhouden en moet in onberispelijke staat worden achtergelaten, zoals de kampeerder deze bij 

aankomst heeft aangetroffen. 

 

10. Water: 

Denk aan het milieu, verspil geen water. Kleine, persoonlijke wasmachines zijn strikt verboden. Ook is het niet 

toegelaten huisdieren of auto’s te wassen.  
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11. Verantwoordelijkheid: 

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen: laat ze niet alleen achter bij de sanitairgebouwen, op de speeltuin, 

langs het water of aan het zwembad.  

Wij zijn niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of enig welk ongeval veroorzaakt door een kampeerder of 

diens kinderen.  

 

12. Veiligheidsvoorschriften: 

In geval van brand of overstroming, gelieve de veiligheids- en evacuatiemaatregelen te volgen die ophangen aan de 

wasruimtes en op de camping. De brandblustoestellen kunnen gebruikt worden in geval van nood. Wij beschikken ook 

over een eerste hulpkit aan het onthaal. 

 

13. Houtvuur/Barbecues: 

Houtskoolbarbecues zijn verboden per prefectoraal decreet van 01/07 t.e.m. 30/09. Twee gemeenschappelijke barbecues 

staan ter uw beschikking. Gelieve geen vuur te maken op uw staanplaats. 

 

14. Toelating/Inbreuk:  

Het feit dat u op de camping verblijft, houdt in dat u de bepalingen van dit reglement aanvaardt en dat u zich ertoe 

verbindt deze na te leven. In geval van niet-naleving van de regels of in het geval dat een inwoner het verblijf van 

andere gebruikers verstoort, kan de beheerder deze laatste in voorkomend geval in gebreke stellen. In geval van ernstige 

of herhaaldelijke overtredingen kan de beheerder het contract opzeggen en in geval van een strafbaar feit de politie 

bellen. 


