Huishoudelijk Reglement Camping La Nozillière
Camping La Nozillière doet er alles aan om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ons
Huishoudelijk Reglement, dat uit een aantal eenvoudige regels bestaat, helpt daarbij. Wij gaan er
vanuit dat iedere gast van Camping La Nozillière op de hoogte is van deze regels en deze ook zal
naleven.
Het niet naleven van het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot verwijdering van Camping La
Nozillière.


Bij aankomst op Camping La Nozillière dien je je eerst te melden bij de receptie of de
campingeigenaren. Nadat we je welkom hebben geheten, krijg je uitleg over een aantal
zaken en krijg je je accommodatie of kampeerplaats toegewezen.



Houd er rekening mee dat je op een ‘camping au calme’ verblijft. Tussen 23.00 uur en 7.00
uur heerst er nachtrust op onze camping. Het is dan niet toegestaan om luide muziek te
draaien of lawaai te maken op het terrein.



Tussen 7.00 uur en 23.00 uur is het gebruik van radio’s, televisies, muziekinstrumenten of
andere geluidsdragers en -veroorzakers zodanig toegestaan dat het geen overlast bezorgt
voor andere gasten.



Bij sport- en spelactiviteiten dien je de veiligheid van anderen net zo goed als die van jezelf in
acht te nemen en dien je geen overlast voor anderen te veroorzaken.



Het gebruik van het zwembad op Camping La Nozillière is op eigen risico. Kinderen die
gebruik maken van het zwembad dienen te allen tijde onder toezicht van hun ouders te zijn.



Huurders van een campingplaats dienen zowel hun campingplaats als het sanitair schoon en
heel te houden.



Ouders dienen er op toe te zien dat hun kinderen de sanitaire voorzieningen niet als
speelplaats gebruiken.



Kinderen jonger dan 5 jaar en kinderen die niet alleen naar het toilet of douche kunnen gaan,
zijn daar alleen onder begeleiding van hun ouders toegestaan.



Je auto mag op jouw campingplaats staan.



Als grondbedekking voor campingplaatsen zijn worteldoek of andere afdekmateriaal van
plastic niet toegestaan. Alleen grondbedekking met een open structuur mag gebruikt worden
om verstikking van het gras te voorkomen.



Het gebruik van elektrische verwarmingsapparaten op campingplaatsen is niet toegestaan.



Open vuur of vuurkorven zijn niet toegestaan op de campingplaatsen.



BBQ op de campingplaatsen is alleen toegestaan met een BBQ op gas of elektriciteit,
behoudens in perioden van extreme droogte of andere brandgevaarlijke situaties. Bij de BBQ
dien je zelf voor voldoende blusmiddelen te zorgen. Gasten dienen te allen tijde voorzichtig
te zijn met vuur.



Het maken van een kampvuur door volwassenen is alleen met toestemming van de
campingeigenaren en op de daartoe aangewezen plaats toegestaan.



Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn en op geen enkele manier overlast voor de
andere gasten te veroorzaken.



Het campingterrein en de omliggende terreinen zijn geen uitlaatplaats. Laat je hond in de
nabije omgeving uit, zonder daarbij voor anderen overlast te veroorzaken. Doet jouw hond
toch per ongeluk zijn behoefte op het campingterrein, dan dien je dit onmiddellijk zelf op te
ruimen. Je dient zelf materialen voor de ontlasting op te ruimen mee te nemen.



Wij willen onze camping rookvrij houden. Het is niet toegestaan om in de safaritenten en de
gite te roken.



Laat geen afval rondslingeren op het campingterrein en houd het terrein steeds schoon.



Huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden en in gesloten, daartoe bestemde zakken worden
gedeponeerd in een van de containers die op het campingterrein zijn geplaatst.



Het storten van grof afval is vanzelfsprekend niet toegestaan.



Wees zuinig met water, zeker in droge perioden. Zorg er voor dat kranen niet onnodig open
staan. Het wassen van auto’s, caravans of campers is niet toegestaan.



Wees zuinig met de voorzieningen en spullen op Camping La Nozillière en leg eventueel
gebruikte of geleende spullen terug op de plaats.



Overtredingen of vermeende overtredingen van dit Huishoudelijk Reglement dienen zo snel
mogelijk aan de eigenaren van Camping La Nozillière gemeld te worden.



En het belangrijkste: houd altijd rekening met andere gasten, wees tolerant, heb respect en
let een beetje op elkaar.

Een mooi verblijf gewenst!

