
CAMPING LA FONTAINE DU ROY SEIZOEN 2021-2022

Noël, Nathalie en Laura, evenals het hele team van la Fontaine du Roy, wensen u een fantastisch
seizoen 2021-2022.

Bewaar dit document - Procedure in geval van noodoproepen Ambulance-Brandweer-Politie

1.Bel 112 met vermelding van uw naam, voornaam en uw standplaatsnummer (Bv Camping
Fontaine du Roy Rue de Matignolles 14 5680 MATAGNE LA PETITE Perceel 446)
2.Voorkom Noel 0475.67.49.69 of Nathalie 0478.91.00.21 of Joel 0491.19.03.23 om de toegang
van de hulpdiensten tot de camping zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

DRINKWATER

BELANGRIJK!!! Vergeet bij uw eerste aankomst op de camping in 2021 niet om het water
enkele minuten te laten lopen teneinde de onzuiverheden te wijten aan de afsluiting van uw
water tijdens de winter te laten weglopen.

ONDERHOUD VAN DE PERCELEN:

Wat het onderhoud van uw percelen betreft, moeten de hagen gesnoeid en de gazons gemaaid en
onderhouden worden voor uiterlijk 26 april 2021. De hagen moeten een hoogte van maximum 1,80
m hebben aan de binnenkant van de percelen en moeten gesnoeid worden op de perceelgrens. Elk
perceel dat niet onderhouden is op 26 april 2021 zal door de camping in overeenstemming
worden gebracht voor de prijs van 40 euro voor het maaien en 40 euro/uur voor het snoeien
van de haag. Gelet op de misbruiken, zal er geen onderhoud meer gebeuren op telefonisch
verzoek. Het is mogelijk een abonnement voor dit onderhoud te onderschrijven op het kantoor.
Wij herinneren eraan dat uw hagen en gazons regelmatig onderhouden moeten worden tijdens
het seizoen.

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE - BRANDVERZEKERING

Wij herinneren eraan dat de toegang toegestaan is wanneer u in orde bent met de brandverzekering.
Voor de personen die niet in orde zijn, zal een bericht worden gestuurd en de badge worden
opgeschort. Hetzelfde geldt voor het reglement van interne orde. De badges zullen opgeschort
worden vanaf 01 APRIL 2021 indien u deze bepalingen niet respecteert.

ANIMATIE:

Het animatieprogramma zal beschikbaar zijn op de website en de Facebookpagina voor 06 maart
2021.De opening van de visvijver vond plaats op 01 maart 2021. De miniclub en de juniorclub zullen
open zijn van maandag 05 juli tot zaterdag 14 augustus 2021. Wij rekenen op uw
suggesties voor specifieke activiteiten in juli en augustus. Iedereen is welkom!
LET OP : Volg de Covid-activiteit om te zien of de evenementen doorgaan



EVOLUTIE VAN DE PRIJZEN

Voor de komende seizoenen, zullen de prijzen worden vastgelegd zoals volgt:

SEIZOEN 2021-2022: 1430 € - met korting 1355 €
SEIZOEN 2022-2023: 1470 € - met korting 1395 €

Elektriciteit: De huidige prijzen blijven ongewijzigd. Voorschot 65 € gefactureerd op 15
Mei 2021, saldo na afrekening eind september 2021.

OVEREENSTEMMING

Tijdens de inspectie van de camping door het Waals Gewest in november 2020 kregen we te horen
dat de bepalingen voorzien in 2017,2018 en 2019 werden ingetrokken en dat het de vorige bepalingen
(1991 gewijzigd in 2010) waren die van toepassing zouden zijn.
Aangezien onze verschillende interventies niet succesvol waren, zal Noel contact opnemen met de
eigenaren van de niet-conforme percelen om ze in overeenstemming te brengen.
Er zullen nieuwe conformiteitscertificaten worden opgesteld

We herinneren u eraan dat elke ontwikkeling van uw perceel de goedkeuring van
het management moet krijgen

Noël,Nathalie, Laura en het hele team van la Fontaine du Roy


