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PROTOMAT SPRL – LA FONTAINE DU
ROY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit reglement is van toepassing vanaf 01 april 2014, het vernietigt en vervangt alle voorgaanden.
Er wordt toepassing gemaakt van de reglementering met betrekking tot de caravanterreinen.

Elke pagina moet geparafeerd worden door de kampeerder die houder is van een perceel. De laatste
pagina geeft blijk van het akkoord van de kampeerder ten aanzien van Protomat SPRL en bevestigt dat
de kampeerder een exemplaar hiervan ontvangen heeft.

Artikel een. Protomat SPRL is verheugd om de kampeerders welkom te heten en om hen haar caravanterrein
« La Fontaine du Roy » gelegen Rue de Matignolles in Treignes en Matagne la Petite ter beschikking te stellen.
Elke kampeerder die op het terrein verblijft, is gehouden om zich te schikken naar huidig reglement. Elke
overtreding kan de uitsluiting van de kampeerder die de overtreding begaat met zich meebrengen.

Artikel twee. De terbeschikkingstelling van een perceel is ondergeschikt aan de ondertekening van het
huishoudelijk reglement. De houder van een perceel moet zijn identiteitskaart voorleggen en zijn adres,
nationaal nummer en het telefoon- of gsm-nummer vermelden waarop hij bereikbaar is. In geval van wijziging
van adres of van telefoon- of gsm-nummer, is hij verplicht om de directie hiervan onmiddellijk op de
hoogte te brengen.

Artikel drie. De toegang tot het terrein is strikt verboden voor nomaden en woonwagens.

Artikel vier. Doortrekkende kampeerders die geen houder zijn van een perceel, moeten zich kenbaar maken op
het kantoor, er zal hun een plaats worden toegewezen na betaling van de verblijfsrechten. Het huishoudelijk
reglement is voor hen strikt van toepassing.

Artikel vijf. De kampeerders zijn aansprakelijk voor de schade die zij zouden kunnen veroorzaken aan het
materiaal of de installaties. De ouders zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige
kinderen. Zij moeten toezicht houden. De houder van een perceel is hoofdelijk aansprakelijk voor de personen
die hij in zijn caravan ontvangt in het kader van de personen toegelaten in een caravan.

Artikel zes. De kampeerder die houder is van een perceel moet het formulier met betrekking tot de personen die
toegelaten zijn in zijn caravan invullen, dit wil zeggen de personen die de houder toelaat om te verblijven
(minstens een nacht doorbrengen) in zijn caravan. Dit formulier is verplicht. Tijdens hun verblijf, moeten de
personen die toegelaten zijn in de caravan zich verplicht kenbaar maken op het kantoor.

AANGAANDE DE PERCELEN

Artikel zeven. Geen enkele bungalow of vaste constructie mag hierop worden geplaatst. Luifels, afsluitingen,
tuinhuizen, vloeren, enzovoort zullen enkel geplaatst worden volgens de richtlijnen van de directie en deze
gegevens zullen strikt gerespecteerd moeten worden.

Artikel acht. De kampeerders die houder zijn van een perceel moeten de plaats die hun wordt toegewezen
omheinen door een omheining of een haag die beantwoordt aan de onderstaande criteria:
Zich integreren in de algemene esthetiek van het terrein (vorm, kleur, …)

Voor de afsluitingen: een hoogte hebben van maximum 102 cm, groene kleur, geplastificeerd en in rechthoeken.
Indien het perceel wordt omheind, moet de plaats voor de auto worden aangeduid met rechtstreekse toegang tot
de weg zonder enige afsluiting van welke aard dan ook; enkel een hek van 102 cm hoog zal de toegang tot de
caravan scheiden van de plaats voor de auto. De afsluiting moet de inplanting van de percelen volgen en geen
risico’s op gevaar vertonen.
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Voor de hagen: zij moeten in lokale soorten zijn en met een maximum hoogte van 180 cm aan de binnenkant van
het perceel.

Bij het vertrek van de kampeerder mogen de hagen, afsluitingen, aanplantingen van struiken of coniferen niet
verwijderd worden, en de kabels mogen enkel losgekoppeld worden boven de grond en enkel onder de
oppervlakte van de caravan.
Enkel de plaatsen voor de auto en het pad dat naar de ingang van de caravan of het tuinhuis leidt, mogen
bekiezeld worden (blauwe kiezel). De paden hebben een maximum breedte van 90 cm en zij worden
gerealiseerd met het akkoord van de directie.

Artikel negen. De kampeerder die de controleput voor de water- en elektriciteitsvoorziening op zijn
terrein heeft, moet de toegang hiertoe vrij laten voor zijn directe buren.

Artikel tien. Het terrein mag slechts een enkele caravan en een tuinhuis omvatten. In het seizoen kan met de
toestemming van de directie een tent worden geplaatst. Het tuinhuis is enkel bestemd voor de opslag van
materiaal. Hieraan kan geen andere bestemming worden gegeven zoals washok, keuken, enzovoort.

Artikel elf. Het gebruik van anti-onkruidmiddelen of gelijkaardige producten is enkel toegelaten met het
akkoord van de directie, en de kampeerder zal aansprakelijk blijven voor de schade die hij toebrengt aan de
beplanting.

Artikel twaalf. Het is verboden om houtvuren of kampvuren te maken. Grills of barbecues moeten van het
standaard type zijn en mogen niet in de bodem verankerd zijn. Zij moeten verwijderbaar blijven.

Artikel dertien. De kampeerder moet over het goede onderhoud van zijn perceel (snoeien en onderhoud van de
hagen). Indien deze onderhouden niet worden uitgevoerd, behoudt de directie zich het recht voor om hierover te
waken en om de noodzakelijke onderhouden te laten uitvoeren op kosten van de kampeerder. De mogelijkheid
bestaat om een abonnement te nemen voor deze onderhouden met inschrijving op het kantoor. Hetzelfde geldt
voor de netheid van het perceel en de directe omgeving ervan.

AANGAANDE DIEREN – HONDEN - KATTEN

Artikel veertien. De toegang tot het caravanterrein is verboden voor dieren. Honden en katten worden er echter
toegelaten onder de volgende voorwaarden:
Een maximum van twee dieren (katten of honden) per caravan (vanaf 01 januari 2015).
a) aan de leiband of binnen de percelen.
b) geen hinder veroorzaken voor de buren door hun geblaf, noch op elke andere manier.
c) geen gevaar vormen.
d) het dier niet wassen in de douches, elke kampeerder die betrapt wordt zijn hond te wassen in de
douches zal onmiddellijk buitengezet worden.
e) voldoen aan de geldende reglementeringen (vaccinatie, enzovoort); in geen enkel geval worden honden of
katten toegelaten in de leefruimte, in de sanitaire ruimtes, noch op de plaatsen die bestemd zijn als speelplein.
Honden die als gevaarlijk worden beschouwd zoals Rottweiler, Pitbull, enzovoort of kruisingen hiervan zijn
verboden.
In geval van tekortkoming, zal de kampeerder na een herinnering van het reglement zijn uitsluiting zien
betekenen in geval van recidive.
De kampeerders zijn gehouden om de uitwerpselen van hun huisdieren op te rapen in de omgeving van
het caravanterrein, de paden, openbare plaatsen, parkings, de speeltuin, de toegang, enzovoort.

AANGAANDE HET VERKEER (AUTO’S-MOTORS-ANDERE)

Artikel vijftien. Enkel de voertuigen die worden toegelaten om het caravanterrein binnen te rijden, worden
vermeld bij de inschrijving van de kampeerder. Het zijn de voertuigen en motors:

1) van de kampeerders die houder zijn van een perceel voor het jaar; een enkele auto of motor, waarvan
het nummer van de nummerplaat moet worden vermeld bij de inschrijving. De voertuigen of motors
mogen niet parkeren op de toegangswegen en de binnenwegen.

2) doortrekkende kampeerders die de dagvergoeding hebben betaald voor hun voertuig of motor indien zij
toelating hebben gekregen van de directie.
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Artikel zestien. Er zijn parkings voorzien nabij het commercieel etablissement voor bezoekers aangezien deze
niet toegelaten zijn om met de auto de camping binnen te rijden en anderzijds slechts een voertuig per plaats is
toegelaten, zijnde dat van de eigenaar van het perceel (behoudens toelating van de directie voor speciale diensten
of gehandicapten).

Artikel zeventien. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur. De grootste voorzichtigheid moet
worden opgemerkt aangezien er in deze omgeving veel kinderen zijn. De directie zal de toegang met de auto
verbieden aan elke bestuurder die het voorwerp heeft uitgemaakt van twee verwittigingen voor het
snelheidsreglement.

Artikel achttien. Na 23 uur mogen auto’s niet langer het campingterrein binnenrijden. Zij moeten op de parking
blijven. De motoren zullen onmiddellijk worden stilgelegd en de deuren zullen worden gesloten zonder lawaai.
Het verkeer op de camping wordt eveneens beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Artikel negentien. Motors en bromfietsen mogen geen gebruik maken van de voetpaden en deze voertuigen
moeten een transportmiddel blijven en niet gebruikt worden om boodschappen te doen, te slalommen, te slippen
en ander gevaarlijk rijgedrag (idem voor fietsen of elk ander transportmiddel). Zij moeten de
snelheidsbeperkingen opgelegd aan voertuigen en motors respecteren.

Artikel twintig. De caravans mogen niet op de parking parkeren, tenzij voor de tijd die nodig is voor de
aankomst- of vertrekformaliteiten.

Artikel eenentwintig. Na 23 uur mogen auto’s niet langer het campingterrein binnenrijden behoudens
andersluidende bepaling aangekondigd aan de aankondigingsborden. Zij moeten op de parking blijven. De
motoren worden onmiddellijk stilgelegd en de deuren worden gesloten zonder lawaai.

Artikel tweeëntwintig. De toegang tot de camping gebeurt door middel van een badge die afgehaald moet
worden op het kantoor tegen een waarborg. De kampeerder is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn badge.
Elke kampeerder die betrapt wordt het toegangssysteem te frauderen (een tweede voertuig binnenlaten, het
gebruik van de badge niet respecteren, …) zal zich de toegang tot het caravanterrein zien ontzeggen.

AANGAANDE WATER, ELEKTRICITEIT.

Artikel drieëntwintig. Het water dat ter beschikking wordt gesteld van de kampeerders komt van de bron, de
kampeerders mogen hiervan geen gebruik maken om hun wagen of caravan te wassen, noch om te besproeien.
Hij moet hiervoor water gebruiken uit de vijver met recipiënten. Elke persoon die betrapt wordt op besproeien,
zal een onderbrekingsdop opgelegd krijgen. Water is een schaars en kostbaar product.

Artikel vierentwintig. De camping en de installaties zijn verlicht vanaf de schemering. Enkel de technisch
verantwoordelijke of de baas van de camping kan de elektrische installaties bedienen.

Artikel vijfentwintig. De kampeerders die een aansluiting op het elektriciteitsnet hebben gekregen, mogen de
zekeringen bestemd om de intensiteit die hen ter beschikking wordt gesteld te beperken, niet vervangen noch
versterken. Het is strikt verboden om de zekeringskasten te openen, waarbij elke inbreuk of beschadiging het
voorwerp zal uitmaken van een forfait van 100 euro. De prijs per kw/u is deze aangenomen door de
vennootschap IDEG, sociaal tarief + BTW. Een minimum forfait per jaar wordt echter opgelegd. Aangezien de
elektrische aansluiting niet verplicht is, kunnen de gehanteerde prijzen niet besproken worden. Het minimum
forfait bedraagt 65 euro (en is bestemd om het materiaal te dekken dat u ter beschikking wordt gesteld: meter,
zekeringen en de installatie + het verlies van de lege transformatoren + administratieve kosten). In tegenstelling
tot bij u thuis, betaalt u geen huur voor de meter.

AANGAANDE DE SANITAIRE INSTALLATIES

Artikel zesentwintig. Er zijn afzonderlijke sanitaire installaties voorbehouden voor personen van het vrouwelijk
en mannelijk geslacht. Kampeerders moeten zich houden aan dit voorschrift op straffe van ONMIDDELLIJKE
UITSLUITING van het campingterrein. Zij moeten de sanitaire installaties na gebruik even proper achterlaten
als zij deze hebben aangetroffen. Ouders zijn verantwoordelijk voor het vuil of de beschadigingen van hun
kinderen vastgesteld in de sanitaire ruimtes. Deze moeten vergezeld worden door hun ouders om naar de
toiletten te gaan.
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Artikel zevenentwintig. Het is verboden om in de toiletten of urinoirs linnen of andere dingen te gooien die de
leidingen zouden kunnen verstoppen. Maandverbanden moeten ingepakt worden voor zij in de vuilnisbakken
worden gegooid.

Artikel achtentwintig. Het gebruik van de douches in verboden voor bezoekers en andere niet-ingeschreven
personen.

Artikel negenentwintig. De kampeerders die de lavabo’s gebruiken om zich te wassen moeten fatsoenlijk
gekleed zijn. Na het gebruik zijn zij gehouden om over te gaan tot het leegmaken en spoelen van de lavabo’s. Zij
zullen hier geen enkel voorwerp achterlaten (scheermesje, …).

Artikel dertig. Op geen enkel moment van de dag en nacht is het toegestaan om de sanitaire ruimtes te betreden
met fietsen, motors, kinderwagens, …

AANGAANDE DE NETHEID OP DE CAMPING

Dit terrein staat onder het toezicht van de kampeerders. Iedereen zal het terrein dus voortdurend net houden en
erover waken de installaties niet te beschadigen. De kampeerder die een onregelmatigheid vaststelt, wordt
verzocht de directie hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Artikel eenendertig. De kampeerders zullen erover waken hun plaats en de directe omgeving ervan proper te
houden. Na een eerste verwittiging, zonder andere ingebrekestelling, zullen de onderhoudswerken van het
perceel, de afsluitingen, het gazon, de borduren, enzovoort of andere schoonmaken uitgevoerd worden door onze
zorgen en aangerekend worden. De prijs zal berekend worden naargelang de prestatie met een minimum van
40,00 euro BTWE. Hierover kan niet onderhandeld worden en de kosten moeten contant worden betaald.

Artikel tweeëndertig. De kampeerders zullen geen papier of andere voorwerpen gooien op de weg, de parking,
in de grachten en op de speelpleinen. Zij zijn gehouden om de uitwerpselen van hun huisdieren op te rapen
in de omgeving van het caravanterrein, de paden, openbare plaatsen, parkings, de speeltuin, de toegang,
enzovoort.

Artikel drieëndertig. Bij hun vertrek zijn de doortrekkende kampeerders gehouden om de plaats van hun tent of
caravan schoon te maken en de plaats achter te laten in de staat waarin deze zich bevond bij hun aankomst.

Artikel vierendertig. De kampeerders mogen geen vuilnis of ander afval opslaan op hun terrein, er staan
vuilnisbakken ter beschikking in de « afvalzone ». Het afval wordt opgehaald elke 1ste dinsdag van de maand.
Ter herinnering, het containerpark is gratis beschikbaar na inschrijving (inlichtingen op het kantoor).
Na verwittiging zal uw perceel worden schoongemaakt op uw kosten met een minimum van 40 € BTWE.

AANGAANDE DE OPENBARE RUST

Artikel vijfendertig. Aangezien het caravanterrein « la Fontaine du Roy » een plaats van rust en stilte wil zijn,
is het principe volgens hetwelk: « de vrijheid van eenieder eindigt vanaf het ogenblik dat zij deze van een ander
verhindert », de basis van de reglementering betreffende lawaai.

Artikel zesendertig. Gedurende de dag en vooral ’s avonds moet de kampeerder erover waken zijn buren niet te
hinderen door een te luid gebruik van radio, televisie, bandrecorders, muziekinstrumenten. Geschreeuw,
discussies, het geluid van motoren, getoeter, geblaf van honden mogen de buren evenmin hinderen.
Het maaien van het gras mag enkel gebeuren tussen 10 en 12 uur of van 16u30 tot 19u in de week. Dit is
verboden op zon- en feestdagen. Elke afwijking zal aangekondigd worden aan de aankondigingsborden
aan de ingang van de camping.

Artikel zevenendertig. Tussen 22 en 23 uur mogen voertuigen het campingterrein nog oprijden maar moeten zij
ervoor zorgen dat zij het lawaai van de deuren en draaiende motoren vermijden. De lichten moeten eveneens
gedimd zijn en gedoofd worden bij het parkeren.

Artikel achtendertig. Tussen 23 uur en 7 uur ’s ochtends, GELDT EEN ABSOLUTE STILTE binnen het
caravanterrein.
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Artikel negenendertig. De kampeerders die voorzien om de camping te verlaten met de auto voor 7 uur ‘s
ochtends, moeten hun voertuig op de parking laten, met uitzondering van doortrekkende kampeerders die met
hun caravan vertrekken.

Artikel veertig. Tussen 7 en 8 uur mogen voertuigen op het terrein rondrijden met inachtneming van dezelfde
voorzorgen als tussen 22 en 23 uur.

AANGAANDE DE SPEELTUIGEN

Artikel eenenveertig. De kampeerders mogen enkel spelen organiseren op de hiertoe speciaal bestemde
plaatsen.

Artikel tweeënveertig. Het is verboden om met de bal te spelen of een skateboard te gebruiken op de wegen, de
parking, tussen de caravans of tenten, in de omgeving van de speelpleinen.

Artikel drieënveertig. Bepaalde speeltuigen zijn voorbehouden voor de kleinsten. Enkel zij mogen hiervan
gebruik maken.

Artikel vierenveertig. De directie wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen die te wijten zijn aan het
gebruik van de ter beschikking gestelde speeltuigen.

Artikel vijfenveertig. De kampeerders moeten erover waken dat de speeltuigen niet beschadigd worden door
een abnormaal gebruik. Kinderen jonger dan zes jaar moeten vergezeld worden door hun ouders. Zij moeten
vastberaden tussenkomen en hun kinderen een overdreven snelheid met de fiets verbieden.

AANGAANDE BEZOEKERS

Artikel zesenveertig. De toegang tot het caravanterrein is in principe verboden voor personen die hier niet
kamperen. De directie kan echter een afwijking toekennen:
1) om een bezoek te brengen aan regelmatig ingeschreven kampeerders, op voorwaarde

a) dat deze kampeerders aanwezig zijn en deze bezoekers willen ontvangen;
b) dat deze bezoekers niet het voorwerp uitmaken van een maatregel tot uitsluiting;
c) dat deze bezoeken plaatsvinden tussen 9 uur en 22 uur.

2) om de camping te bezoeken met het doel om zich hier te vestigen.

Artikel zevenenveertig. De bezoekers moeten zich schikken naar de diverse reglementen die van kracht zijn
teneinde geen hinder te berokkenen aan de personen die hen ontvangen.

Artikel achtenveertig. Het is hen verboden om de camping binnen te rijden met hun voertuig (auto, motor, fiets,
enzovoort). Zij zullen, in zover er plaatsen beschikbaar zijn, hun voertuig kunnen achterlaten op de parking.

Artikel negenenveertig. De bezoeker die zich uitzonderlijk op de camping zou bevinden tussen 22 uur en 9 uur
’s ochtends wordt beschouwd als een doortrekkende kampeerder en is gedwongen:

a) om zich te laten inschrijven bij de directie;
b) om de dagvergoeding te betalen.

AANGAANDE DE FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel vijftig. De kampeerder die houder is van een perceel ontvangt een factuur voor de
terbeschikkingstelling. In de mate waarin deze factuur niet volledig wordt betaald voor het begin van het
volgende seizoen, wordt de terbeschikkingstelling van het perceel opgeschort en behoudt PROTOMAT zich het
recht voor om de caravan van het perceel te laten verwijderen om deze op de parking te zetten op de
verantwoordelijkheid van de kampeerder en dit na de kampeerder minstens drie maanden op voorhand te hebben
verwittigd per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

Artikel eenenvijftig. De facturaties voor de terbeschikkingstelling van het perceel, energie, diverse prestaties en
diverse verkopen zullen een intrest opbrengen van 1% per begonnen maand na de vervaldag van de factuur. Na
de vervaldag van de herinnering, zal een vermeerdering van 15% in rekening worden gebracht bij de opstelling
van de ingebrekestelling. Elke betaling zal eerst aangerekend worden op de kosten van de herinnering (15€) en
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de ingebrekestelling (15€), en het saldo zal vervolgens aangerekend worden op de vermeerderingen, daarna op
de intresten en tot slot op de hoofdsom.

Artikel tweeënvijftig. De verkoop van een caravan is pas toegestaan vanaf het moment dat de kampeerder
volledig in orde is ten aanzien van PROTOMAT SPRL (geen resterend verschuldigd saldo op de facturaties).
In geval van MUTATIE zonder vertrek van de caravan, zal een vergoeding van 150,00 euro gevraagd worden
voor de verscheidene opgelopen kosten. Een mutatie binnen de camping zal forfaitaire kosten van 50,00 € met
zich meebrengen.

Artikel drieënvijftig. Hetzij om persoonlijke redenen of ingevolge een ingebrekestelling, heeft geen enkele
kampeerder die de camping verlaat het recht om een terugbetaling te eisen vanwege de directie, zelfs indien de
retributie niet ten einde is gelopen. Elk vertrek moet betekend worden door een aangetekende zending 30 dagen
voor de datum. In de mate waarin de termijn van 30 dagen de verjaardag van de facturatie (1 april) zou
omvatten, zal de jaarlijkse retributie verschuldigd zijn indien het vertrek niet voorafgaat aan 1 april.

AANGAANDE DE ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vierenvijftig Door zich in te schrijven, erkent de kampeerder kennis te hebben genomen van huidig
reglement en verbindt hij zich ertoe zich hiernaar te schikken en de reglementen van de spelen en elke
organisatie afhankelijk van de camping en de lopende tarieven te respecteren.

Artikel vijfenvijftig. De directie wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verlies van geld, juwelen,
enzovoort. Zij verzoekt de kampeerders om wat dit betreft hun voorzorgen te nemen.

Artikel zesenvijftig. Alle gevaarlijke voorwerpen zullen buiten het bereik van derden moeten worden gehouden
en dit op de absolute verantwoordelijkheid van hun eigenaar. Het is strikt verboden om wapens mee te brengen
op het terrein.

Artikel zevenenvijftig. Het dragen van zwemkledij is toegelaten op de camping, het fatsoen en de goede
manieren zijn echter van kracht, zowel in woorden als gebaren en houding. Dansen in open lucht is er verboden,
behoudens toelating door de directie.

Artikel achtenvijftig. Gedurende zijn verblijf op de camping, moet de kampeerder alle discussies over politiek,
taal of religie vermijden. Het is verboden om insignes te dragen of emblemen van opstandige of commerciële
aard ten toon te spreiden.

Artikel negenenvijftig. Protomat SPRL of elke andere persoon die door haar beopdracht wordt, zal gemachtigd
zijn om elke persoon buiten te zetten of door de lokale politie buiten te laten zetten waarvan zij meent dat deze
zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit en dit onverminderd de eventuele toepassing van de
strafrechtelijke straffen die inzake worden opgelegd.

Artikel zestig. Elk punt dat niet in huidig reglement wordt vermeld, zal beslecht worden door de directie.

Artikel eenenzestig. Huidig reglement zal opgehangen worden aan de ingang van het terrein en in het kantoor.
Het is van toepassing vanaf de publicatie.

Artikel tweeënzestig. Huidig reglement zal overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.

Artikel drieënzestig. Elke kampeerder die een aanvraag tot domicilie indient of zich op de camping
vestigt, brengt door deze handelingen zijn uitsluiting van de camping evenals de uitsluiting van zijn
bewoonde caravan met zich mee. Elke eigenaar van een caravan die een domicilie toelaat, is hoofdelijk
aansprakelijk voor de kosten veroorzaakt door de uitsluiting van zijn caravan.

Artikel vierenzestig. Enkel de rechtbanken van Couvin en van Dinant zijn bevoegd.
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ONTVANGSTBEWIJS

LA FONTAINE DU ROY – TREIGNES – MATAGNE LA PETITE

Ik ondergetekende…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Huurder van het perceel nr. ………………. erken 1 badge te hebben ontvangen in bruikleen
die de toegang tot de camping mogelijk maakt en een waarborg te hebben betaald van 62,50 euro.

Ik verbind mij ertoe deze kaart niet uit te lenen, over te dragen of te vervreemden; en het gebruik hiervan exclusief voor te
behouden aan de hierna vermelde voertuigen, behoudens voorafgaande toestemming.
Ik zal deze kaart teruggeven indien ik om een of andere reden niet langer gebruiker ben van de camping.
Ik verbind mij ertoe het verlies hiervan te melden binnen de 48 uur.
Ik zal de gevolgen dragen van een foutief of bedrieglijk gebruik.
Bij de tweede verwittiging wegens overdreven snelheid, zal de kaart systematisch voor onbepaalde duur door de directie in
beslag genomen worden.

Enkel de hieronder vermelde voertuigen hebben toegang tot mijn perceel: (1 voertuig per keer).

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Merk van de wagen: …………………………………………………… ; Nummerplaat: ……………………………………..
Aankomstdatum: ………………………………………………………………………………………………………………….

De kampeerder erkent akte te hebben genomen van en ondertekent huidig reglement op elke pagina. Hij kan niet beweren dat
deze verbintenis geldt als huurovereenkomst. De terbeschikkingstelling wordt van jaar tot jaar verlengd. Bovenop technische
problemen betreffende de levering van goederen (water – elektriciteit – TV - zuivering), kan de kampeerder om geen enkele
reden beweren zijn woonplaats te hebben op de camping van la Fontaine du Roy.

Treignes, op ………………..

GELEZEN EN GOEDGEKEURD IN TWEE EXEMPLAREN
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