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Reglement Camperplaats
1.1 Het terrein met camperplaats gelegen naast de boerderij is eigendom van Patrick De Poorter.
1.2 De camperplaats is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s of mobilhomes. Andere
vormen van verblijfsrecreatie (caravan, tent, e.d.) is het niet toegestaan te overnachten.
1.3 Er zijn 9 verharde standplaatsen voorzien. één camper per plaats is toegelaten.
1.4 Elke camperplaats beschikt over een stroomaansluiting met CEE aansluiting met een
capaciteit van 6 Ampère. De gebruiker dient zelf te zorgen voor een geschikte aansluitkabel.
1.5 Indien de 9 plaatsen bezet zijn kan enkel de beheerder beslissen of er meer voertuigen
mogen geplaatst worden.
1.6 De beheerder is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, vandalisme, verlies van
goederen of eventuele schade aan voertuigen of bezittingen.
1.7 U staat bij een landbouwbedrijf met levend vee, dit betekent dat er al eens wat geur of
geluiden waar te nemen zijn eigen aan het bedrijf. Wij proberen dit steeds tot een minimum
te beperken.
1.8 De blusmiddelen staan in het ovenbuur, dit is de gemeenschappelijke ruimte achteraan de
camperplaats, en zijn aangeduid met pictogrammen.
1.9 Bij brand wordt van de aanwezige camperaars verwacht een eerste bluspoging te
ondernemen en eventuele bewoners pogen te evacueren.
1.10
In geval van onheil, brand, paniek of een ontploffing dienen de gasten zich naar de
verzamelplaats te begeven. Die bevindt zich ter hoogte van de lozingsplaats en is aangeduid
met een pictogram.
1.11
Het is ten allen tijde verboden om voertuigen te parkeren of te overnachten op de oprit
of de toegang tot het terrein te blokkeren voor de hulpdiensten. Dit geldt ook voor de privéoprit aan de overkant van de straat. Deze oprit dient ten allen tijde vrij te zijn van voertuigen
vreemd aan de bewoners. Dit is ook geen wandelpad.
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De gebruikers

2.1 De gebruikers van de camperplaats zijn rechtmatige eigenaar of huurder van hun
kampeerauto.
2.2 Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij overlast kan het bezoek
de toegang tot het terrein ontzegd worden.
2.3 Huisdieren van gebruikers moeten buiten hun camper steeds aan de leiband. Omwille van de
Neospora parasiet, vragen we uitdrukkelijk van de hondenpoep van uw dier op te ruimen en
in de vuilbak te deponeren. Er zijn daarvoor zakjes voorzien aan het loospunt. (Zie tekening
hieronder)
2.4 Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein. Dit
geldt uiteraard ook voor minderjarige kinderen.
2.5 Sluit steeds de camper goed af bij het verlaten van de camperplaats. Laat geen waardevolle
spullen duidelijk zichtbaar achter.
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Het gebruik
3.1 De camperplaats is open van 1 januari tot 31 december.

3.2 Er kan een standplaats gereserveerd worden op de dag van aankomst vanaf 11:00u en naar
gelang de beschikbaarheid. Vol is vol! Uw reservatie is geldig tot 18u. (indien latere aankomst dient
de beheerder te worden verwittigd op het aangegeven gsmnr.)
- Aankomst tussen 13 en 18u (uitzonderlijk tot 22u. na overleg met de beheerder)
- Vertrek tussen 8 en 11u. Indien u vroeger wenst te vertrekken, dient u de beheerder de avond
voordien te verwittigen. Indien de camperplek om 12u niet ontruimd is zal een extra dag worden
aangerekend.
3.3 Wij stellen de nachtrust van onze gasten erg op prijs. Daarom is ieder verplicht de rust te
bewaren tussen 22 u en 7u. Tenzij anders vermeld, is alle gemotoriseerd verkeer op het terrein
verboden tussen deze uren. Indien dit niet anders kan, dan dient de beheerder te worden verwittigd
op het aangegeven gsmnr. Drones zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toelating van de beheerder.
Lawaai dat andere kampeerders stoort zoals muziekinstallaties, tv’s, .. dient vermeden te worden.
3.4 De gebruikte standplaats dient bij vertrek steeds proper en vrij van afval te worden
achtergelaten. Afval dient gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene afvalcontainer. De
gebruiker behandelt de aanwezige faciliteiten volgens het principe van een goede huisvader: er
wordt geen afval naast de container gedeponeerd. Het is verboden om sigarettenpeuken op de
grond te gooien: Gebruik een asbak.
Omwille van de nachtrust is het gebruik van de afvalcontainer verboden tussen 22u en 7u. Het is
verboden om grofvuil en afval van buiten de camperplaats te deponeren.
3.5 De grijswatertank en chemisch toilet dienen geledigd te worden op de loosplaats. Op deze
plaats is het ook mogelijk om uw vers watertank te vullen. Water is schaars en er dient zuinig mee te
worden omgesprongen, daarom is het verboden om uw voertuig te wassen. Het reinigen van de
voorruit en zijruiten van de bestuurderscabine is wel toegelaten. Het is verboden uw afvalwater en
chemisch toilet op of bij de camperplaats te lozen.
3.6 Het is niet toegelaten om aan bomen, struiken of installaties waslijnen of touwen op te
hangen.

3.7 BBQ is toegelaten op het eigen terrein in een daartoe geschikt toestel en onder
voortdurende bewaking op minimum 50 cm boven het gras. Daarbij dienen de nodige voorzorgen
genomen te worden om brand te voorkomen.( Zet een emmer water klaar) Gedoofde BBQ-kolen
mogen gedeponeerd worden in een speciaal daarvoor voorzien metalen vat. Open vuur is ten allen
tijde verboden. Het is ten allen tijde verboden om vuurwerk af te steken. Om veiligheidsredenen zijn
stroomgeneratoren verboden.
3.8 Het is verboden om op de camperplaats handel te drijven en publiciteit te voeren.
3.9 Men rijdt op de camperplaats steeds stapvoets(5 km/u), zowel bij aankomst als vertrek.
3.10 Het landbouwbedrijf is geen speelplaats en is niet toegankelijk zonder begeleiding of
toestemming van de beheerders.
3.11 Eerbiedig de natuur en de beplanting.
3.12 Als blijkt dat u onze regels niet naleeft, dan zijn wij helaas gedwongen u, eventueel na een
waarschuwing de verdere toegang tot de camperplaats te ontzeggen.
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Kostprijs

De kostprijs voor één overnachting bedraagt 15€ per camper.
Hiervoor krijgt u 6 Ampère stroom, water, en kunt u uw water en chemisch toilet lozen, gebruik
maken van de afvalcontainer.
Huisdieren krijgen een gratis verblijf.
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Nuttige nummers

Hulpdiensten (ziekenwagen/brandweer)

112

Politie

101

Antigifcentrum

+32 (0) 70 245 245

Wachtdienst Dokter

1733 (8700)

Wachtdienst Apotheker

Apotheek.be

Dierenarts

051 40 11 40

Beheerder

0473 48 95 91

Datum actualisatie reglement: 24 april 2021
De Beheerders

