
Verblijfsreglement

met behulp van kabels die voldoen aan de veiligheidsnormen. Het is verboden om de 
wegen over te steken en ze op de begroeiing te plaatsen. Het personeel van de CV is 
bevoegd voor het loskoppelen van elke kabel die niet voldoet aan de bovenstaande 
voorschriften.
Het management reageert in geen geval op onregelmatigheden of ongevallen als 
gevolg van onjuist gebruik van het elektrische systeem.

 - Water is een kostbaar goed. Maak een strikt noodzakelijk gebruik om elk 
verspilling te voorkomen. Voor het wassen van wasgoed en vaat zijn er speciale 
spoelbakken die niet moeten worden verward met die welke uitsluitend worden 
gebruikt voor persoonlijke reiniging. Het is verboden om auto's, campers en 
caravans, uitrusting en boten te wassen.

Onze organisatie streeft ernaar om haar klanten een rustige en ontspannen  - Management is niet verantwoordelijk voor 
vakantie te bieden. Om deze toestand te bereiken in een klimaat van vreedzame ongevallen ten aanzien van verplaatsing en het parkeren van auto's, noch 
coëxistentie, is naleving van de volgende regels essentieel. aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen of personen, vooral 

kinderen, als gevolg van onachtzaamheid of afleiding of gebrek aan waakzaamheid 
 - Met bemanning wordt alleen de set personen bedoeld en door de ouders worden gehouden. Management is geen enkele wijze 

geïdentificeerd op het tijdstip van aankomst, waarvan de aanwezigheid wordt verantwoordelijk voor de diefstal van voorwerpen of geld, voor indirecte schade door 
meegeteld voor de gehele periode van verblijf (tenzij toestemming van het vallende bomen of takken en andere schade veroorzaakt door natuurrampen, 
management, na voorafgaand verzoek van de klant om toestemming voor vroegtijdig toevallig en onvoorspelbaar. De klant is verantwoordelijk voor schade die zijn 
vertrek of late aankomst). Het is absoluut verboden om een veld te bezetten met meer apparatuur aan derden kan berokkenen.
dan zes personen en / of met meer dan één structuur, of het nu caravan of tent is. 
Mensen die betrapt zijn op het ongeoorloofde CV zullen worden onderworpen aan een - Het is uitdrukkelijk verboden:
klacht wegens schending van de woonplaats op grond van art. 614 van het Wetboek - aansteken van vuren;
van Strafrecht. - gevaarlijke of omslachtige afvalstoffen (koelkasten, keukens, kasten) achterlaten die 

buiten de betrokken partijen moeten worden verwijderd;
 - Toegang tot het CV vindt plaats onder voorbehoud van toestemming van -beschadigen, bederven of anderszins vandalisme verbinden tot beschadiging van de 

het management. Na het voltooien van de registratiewerkzaamheden volgens de wet, vegetatie en structuren, gesneden en / of schade aan planten, struiken of zelfs maar 
worden klanten naar eigen goeddunken van het management gewezen op de te takken bestaande vegetatie, graven in de grond gaten of kanalen, morsen enige 
bezetten plaats en leveren ze het bijbehorende merk (gekleurde identificatieband). vloeistof ter plaatse of nabij het planten. Elke veroorzaakte schade zal ertoe leiden 
Klanten moeten hun polsbandjes dragen, duidelijk zichtbaar op hun polsen. In geval dat de persoon die verantwoordelijk is, naast de schadevergoeding, wordt 
van verlies wordt de Klant uitgenodigd om naar het Management te gaan. De uitgesloten van het CV
persoonlijke armbanden die bij aankomst worden afgeleverd, moeten spontaan - omheining met touwen, palio quant'altro de ruimte gereserveerd voor hun structuur;
worden voorgelegd aan het controlepersoneel, zo vaak als nodig is, bij het - verzorgingsdoeken op de voorkant van de hoofdstraten of looppaden;
binnenkomen en verlaten van het CV, bij de ingang van de zwembaden of wanneer ze - stringsnaren en touwen op mannelijke hoogte of hangmatten tussen bomen;
gebruik willen maken van de pendeldienst. De inschrijving op de CV impliceert voor de - bewaar meer dan één gasfles;
klant de acceptatie van de regels van deze verordening, van de tarieven en de daarin - zich respectloos op het personeel van het CV te gedragen;
voorziene betaalmethoden. - voer afvalwater van welke oorsprong dan ook af buiten de daarvoor bestemde 

ruimten, naar behoren gemeld in de CV en / of buiten de toiletten.
 - Toegang en uitgang van het CV zijn alleen toegestaan 

vanaf de hoofdingang. De toegangspoort wordt 24 uur per dag bediend.  - Reserveringen zijn voor een periode van een week of meerdere 
keren per week verblijf (minimum augustus twee weken, tenzij anders 

- Wij accepteren geen minderjarigen zonder de aanwezigheid van overeengekomen door de kamers) van zaterdag 16:00 tot zaterdag 09:00 voor het 
ten minste één ouder voor de gehele duur van het verblijf. Ouders moeten kinderen dorp geaccepteerd. De boeking betreft de betaling, binnen 7 dagen na het verzoek, 
(jonger dan 12 jaar) altijd begeleiden bij het gebruik van de verschillende faciliteiten van een aanbetaling van 40% van het totaal, plus €. 20,00 voor reserveringskosten, 
en toiletten en zijn verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hun niet-restitueerbaar. Het resterende bedrag kan voor aankomst worden betaald en 
kinderen aan mensen of eigendommen. in elk geval uiterlijk bij het inchecken. De reservering is bindend, dit houdt in dat de 

klant het volledige bedrag van de geboekte periode moet betalen, zelfs in geval van 
 - Dieren van elke soort en grootte zijn niet toegestaan. vroegtijdig vertrek en / of late aankomst of niet opdagen. De keuze van de structuur 

brengt extra kosten van €. 80,00 per boeking met zich mee.
 - Vertrek is gepland binnen de volgende uren, anders rekenen we nog een 

nacht, volgens het tarief: - In geval van annulering te geschiedt bij aangetekende A / R (poststempel), 
- de structuur om 9.00 uur op de dag van vertrek (levering van 16:00 tot 20:00 uur op de de borg wordt teruggegeven op de volgende maatregelen en methoden:
dag van aankomst); - 70% van het totale bedrag als de communicatie plaatsvindt vóór de 60e dag na het 
- het veld om 11.00 uur op de dag van vertrek (dienstregeling van de receptie). begin van het geboekte verblijf;
U dient tijdens het inchecken te betalen (09:00-12:00 en 16:00-19:00). De klant moet - 50% van het totale bedrag als de communicatie plaatsvindt tussen 59 en 30 vóór het 
bij het vertrek het betalingsbewijs aan de receptionist tonen. begin van het geboekte verblijf.

- Geen restitutie als de communicatie plaatsvindt vanaf de 29e dag vóór het begin van 
 -  Gemotoriseerde voertuigen mogen niet in het CV circuleren, behalve het geboekte verblijf.

bij aankomst en vertrek voor laad- en losverrichtingen. De terugbetaling zal altijd worden gekwantificeerd na aftrek van reserveringskosten 
en portokosten. De terugbetaling vindt plaats tegen 30/10 van het lopende jaar.

 - Van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 01.00 tot 07.00 
uur is de stilte-tijd van toepassing. Gedurende deze uren zijn niet toegestaan: - Het teamchef (pitch of vaste structuur) is 
aankomsten of vertrek, de montage of demontage van apparatuur, het gebruik van verantwoordelijk voor het CV voor zichzelf en voor de bemanningsleden. De regels in 
geluidsapparatuur, de circulatie van elk voertuig binnen de CV met uitzondering van dit verblijfsreglement worden uitdrukkelijk aanvaard bij de ondertekening van het 
elektrische servicewagens. inschrijvingsformulier, daarom wordt het hoofd van de bemanning uitgenodigd 

om bijzondere aandacht te besteden aan het lezen van de voorwaarden, vóór 
 - Het gebruik van apparatuur, sport en / of recreatieve ondertekening en daaropvolgende aanvaarding ervan.

voorzieningen en deelname aan amusementsactiviteiten zijn voor risico en gevaar 
van de klant. Het is verboden om buiten de beschikbare velden te voetballen, bowlen  - De tarieven zijn inclusief elektriciteit, 
of volleyballen. water, gas en auto's op de interne parkeerplaats (een auto per structuur).

De klant moet zorgdragen voor de structuur en deze retourneren met de bijbehorende 
 - Het CV heeft een omheind parkeerterrein, gelegen in het bijgebouw. apparatuur in dezelfde volgorde en netheid waarmee deze is geleverd. De 

Elke gelegitimeerde gastheer heeft recht op een parkeerplaats. Tegelijkertijd krijgt een standaarduitrusting voor vaste constructies is als volgt: koelkast, potten, borden, 
speciale pas om zichtbaar te worden weergegeven op het dashboard van de auto. glazen, bestek, kussenslopen, kussens en matrashoezen. Beddengoed en 

handdoeken voor de Residence zijn bij de prijs inbegrepen. Het is absoluut 
 - Voorafgaande toestemming van het management en verboden om de structuren te bezetten met een groter aantal aanwezigheden op 

deponeren van identiteitsbewijs in portiersloge: verblijf max. 60 minuten gratis, de bedden die worden verstrekt, zelfs als het gaat om pasgeborenen.
daarnaast is er een dagtarief voor outdoor €.18,00 van maandag tot vrijdag en €.22,00 
zaterdag en zondag (uitgang van het dorp niet later dan 19).  - Op het moment van registratie dient u een bedrag van € 50,00 te betalen voor 

eventuele schade aan de faciliteiten en apparatuur. Dit bedrag wordt volledig 
- De schoonmaak van het CV is ook terugbetaald bij vertrek, na voorlegging van de ontvangstbevestiging ter bevestiging 

toevertrouwd aan de goede opleiding van de klanten, dus we worden uitgenodigd om van de betaling.
de juiste afvalcontainers te gebruiken en de diensten na gebruik in  
hygiënevoorwaarden te laten die de anderen in de kan gebruiken.  - De bezoeken worden geautoriseerd na voorlegging en 

aflevering van een document van erkenning en betaling van het gepubliceerde tarief.
 - Het CV is ingericht voor gescheiden 

inzameling van afval. Alle gasten krijgen een speciale gids voor de differentiatie van  – Het gebruik van het bed is gratis en niet te boeken, afhankelijk van 
afvalstoffen, die door de exploitanten van de Village met het huis-aan-huis-systeem beschikbaarheid en afhankelijk van de dagelijkse opkomst. Kinderen jonger dan 12 
wordt verzameld of door de klant op een speciaal ecologisch eiland en op de jaar moeten worden begeleid door een volwassene. Het gebruik van de dop is 
toegestane tijden wordt gegeven. Een folder met richtlijnen, beschikbaar in verplicht.
verschillende talen, wordt direct bij het inchecken bezorgd. Dit reglement wordt door de klant bij aankomst afgeleverd en medeondertekend, 

hetgeen volledige aanvaarding van hetzelfde impliceert.
 - Elektriciteit wordt gedistribueerd voor exclusief gebruik van Het personeel van het CV is bevoegd om het af te dwingen en te rapporteren aan het 

verlichting. Het is absoluut verboden om apparaten te gebruiken die niet op de juiste management dat hieraan niet voldoet.
manier kamperen. E 'absoluut verboden om te installeren, op metalen steunen, op Naar goeddunken van het management kan het niet naleven van deze regels en 
planten of op structuren, antennes van welke aard dan ook voor radio of televisie, gedragingen die de harmonie en de geest van het cv schaden, resulteren in de 
zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur. Het systeem is 220 volt. verwijdering van de klant.
De elektrische aansluiting en het gebruik ervan zijn volledig de verantwoordelijkheid      Het management
van de klant die verplicht is om de kabels buiten het bereik van kinderen te installeren, 
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