CAMPING REGELEMENT
Ø
Ø

Als bezoeker kun je vooraf gefouilleerd worden. De toegang wordt geweigerd aan degene die zich hier
niet aan onderwerpt, zonder recht op restitutie van enige gelden.
Campingbezoekers moeten zich melden aan één van de kassa’s aan de ingang van het campingterrein.
Daar kun je aan de hand van je ID-kaart worden gecontroleerd op je leeftijd en of je bagage voldoet
aan de regels.

VERBODEN ZIJN:
Auto’s, fietsen, motors, scooters, aanhangwagens etc.
Winkelwagentjes (enkel krui- en steekwagentjes die door de visitatiepoortjes kunnen rijden zijn
toegestaan)
Glas of andere scherpe voorwerpen
Huisdieren
Open vuur, vuurwerk, kampvuurtjes of grote BBQ’s (barbecue of kleine gasvuurtjes kunnen enkel op
de barbecue-zone)
Stoomgeneratoren, accu’s, autobatterijen, aggregaten etc.
Geluidsinstallaties
Gasflessen
Tapinstallaties (zelf tappende vaatjes van 5L zijn toegestaan)
Drugs of andere verdovende middelen of middelen die als drugs gebruikt kunnen worden gerekend.
Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden gerekend.
Het beklimmen en/of vernielen van hekken en/of andere installaties of infrastructuren
Graffiti, confetti, partypoppers, verf enz.
Kleding die als uitdagend of provocerend kan overkomen
Handel in waren van welke strekking dan ook zonder toestemming van de organisatie
Droogijs en lachgaspatronen
Promotiemateriaal van andere evenementen (flyers, stickers, posters, banners etc.)
Drones en professioneel fotoapparatuur
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Volg de richtlijnen van de campinghosts, beveiliging en hulpdiensten.
Volg bij het plaatsen van je tent de instructies van de campinghosts en houd nooduitgangen, paden
voor hulpdiensten en doorgangen vrij. Foutief geplaatste tenten zullen door de campinghosts
verplaatst worden zonder toestemming van de eigenaar.
De campingbezoeker verblijft geheel op eigen risico op het terrein. De organisatie is niet
verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of materiële schade.
De tent van de bezoeker is geen woning. De organisatie mag te allen tijde een tent (laten) doorzoeken
ter controle op de naleving van dit reglement.
Gebruik je gezonde verstand en breng anderen niet in gevaar!

CARAVANS/CAMPERS
Ø De speciale caravan/campercamping is alleen toegankelijk als je in het bezit bent van een
caravan/camperticket. Je kun hiermee op aangewezen tijden het campingterrein op rijden.
Ø Een caravan/camperplaats is maximum 24m2 (6m bij 4m).
Ø Een tentje bijplaatsen mag, mits je binnen het toegewezen vak van 6m bij 4m blijft.
Ø Enkel voertuigen die daadwerkelijk ingeschreven staan als ‘kampeervoertuig’ worden toegestaan.
Tijdelijk omgebouwde voertuigen met een matras erin dus niet.
Ø Caravans of campers die langer zijn dan 6m worden niet toegelaten.
Ø Auto’s zijn verboden op het terrein. Als je er toch op moet om je caravan op de juiste plek te zetten,
kan het zijn dat je borg moet betalen, zodat we zeker weten dat je ook terugkomt met de auto. Je zal
je borg terugkrijgen als je het terrein met de caravan verlaat op maandag. Later is het niet meer
mogelijk je borg terug te vragen.
Ø Het algemeen campingreglement is ook van toepassing op de caravan- en camperzones

