Algemene uitleg/reglement 2020
Beste kampeerders,
Allereerst bedankt voor het vertrouwen in onze camping, wij wensen jullie een aangenaam
verblijf!
Voor de veiligheid van jezelf en anderen hou afstand van elkaar! Zowel op het
kampeerterrein als in het sanitair gebouw. Probeer zoveel mogelijk de veiligheidsnormen
te respecteren en uit te voeren zoals het moet!
- Wij vragen stilte vanaf 22u30 uit respect voor medekampeerders op de camping.
- Kampvuur mag enkel op de 2 voorziene kampvuurplaatsen, dit om brandgevaar en risico’s
te vermijden ( opgelegd van de brandweer). Een volle kruiwagen kampvuurhout kan je bij
ons kopen aan 5 euro (overdag komen vragen , ‘s avonds niet meer mogelijk).
- Barbecueën mag op je eigen kampeerplaats ( op eigen risico) maar opletten dat het gras
niet kan verbloeien ( barbecue moet op poten). Bij ons kan je een barbecue huren aan 7
euro per dag. Wij vragen om de verhuurde barbecues even proper terug te bezorgen.
- een badge om de slagboom aan de ingang van onze camping te bedienen is verplicht ( met
uitzondering voor mobilhome’s). Wij vragen hiervoor een waarborg van 20 euro.
- Op iedere kampeerplaats is max.1 auto toegelaten naast de tent en/of caravan. Extra
auto’s moeten op de parking vooraan geplaatst worden. Tussen 21u30 en 8u30 mag er niet
meer rondgereden worden met de auto op de camping. Indien je tussen deze uren de auto
nodig hebt, moet je deze vooraan plaatsen op onze parking. Hou rekening met de
snelheidsbeperking van 10km/per uur voor de veiligheid van spelende kinderen!
- Een kampeerstopcontact kan je bij ons bekomen mits een waarborg van 30 euro.
- De douches werken met 50 eurocent -. Hiervoor heb je 2,5 minuten warm water.
- Voor de kinderen zijn er gratis gocarts en fietsjes ter beschikking van 9u ‘s morgens tot 21u
‘s avonds. Wij vragen om deze ‘s avonds om 21u terug te plaatsen op de voorziene plaats
voor het terras aan het cafetaria. Dit om diefstal te vermijden!
- Pingpong palletjes met balletje kan je bij ons in bruikleen verkrijgen.
- Schoenen zijn verboden op de trampoline!
- Wie graag met zijn tweeën een toertje fietst zoals in den oude tijd, kan bij ons een tandem
huren aan 10 euro per halve dag.
- Er bevindt zich een mini market op 50 meter van onze camping aan het rondpunt. Daar kan
je verse koffiekoeken, brood en alle basisproducten aankopen ( niet duur).

- Aan de voorziene afwasbak kan je warm water verkrijgen door bovenaan op het groene
knopje te drukken. Deze dient enkel om de afwas ter plaatse te doen. Gelieve hier geen
misbruik van te maken. Dit om warmwater verspilling tegen te gaan. Gelieve de
afwasbakken proper achter te laten ( zonder etensresten of andere afval).
-Wij streven naar een proper en hygiënisch sanitair (wij vinden dit héél belangrijk). Hiervoor
vragen we ook jullie medewerking en aandacht. Gelieve de toiletten en/of douches “na
gebruik” te verlaten zoals jullie het zelf ook willen aantreffen.
- De ophaling van het vuilnis is hier heel streng en duur! Daarom vragen wij jullie
medewerking om correct te sorteren.





In onze zwarte container mogen er enkel huisvuilzakken die bij ons verplicht
aangekocht worden (1 euro per zak).
In de blauwe container mag er enkel plastieken flessen, blikjes en drankkartons
( geen plastiek verpakkingen).
In de gele container mag er enkel papier en klein karton. Grote stukken karton en
afval van kampeermateriaal breng jezelf naar het containerpark (1,5km).
In de groene bol mogen alle lege glazen flessen.

- Al onze watertappunten zijn voorzien van drinkbaar water.
- In het sanitair gebouw is het verboden om te roken.
- Er is een septische uitgietbak voorzien aan de linkerkant van het terras.
- Bij onduidelijkheden en vragen kan je bij ons terecht in de receptie van 9u tot 21u. Ook
liggen er infobrochures van verschillende faciliteiten en uitstapjes in de omgeving.
- Ons cafetaria is in het voor- en najaar iedere dag open van 14u tot 21u. Tijdens de
verlengde weekends en in juli en augustus iedere dag open van 9u tot 22u.
- De keuken ( friterie, snacks of goestjes) is in het voor- en najaar enkel open op vrijdag,
zaterdag, zondag en maandag van 17u tot 21u. Bij verlengde weekends en in juli en augustus
iedere dag open van 17u tot 21u.

Indien de kampeerder zich niet aan de regels kan houden, zal de campingeigenaar de
kampeerder onmiddellijk van de camping te verwijderen!

Alvast bedankt en geniet van je verblijf!!!!

Camping la Brise …….. Groetjes Stijn en Severine

