
HUISREGLEMENT 
In het belang van al onze klanten, verzoeken wij u de 
volgende punten in acht te nemen: 
 
1) EEN IEDER DIE DE CAMPING WIL 
BEZOEKEN OF DIE ER WIL VERBLIJVEN dient 
zich vooraf bij de receptie te melden. Het feit dat 
u op de camping wilt verblijven, betekent dat u dit 
huisreglement accepteert en dat u deze respecteert. 
 
2) ONZE KLANTEN DIENEN ELK GELUID dat 
hinderlijk voor de buren kan zijn, te vermijden. U 
wordt verzocht stil te zijn tussen 23.00 uur en 7.00 
uur ‘s ochtends. Het is verboden om uw tent, caravan 
of camper na 23.00 uur op te zetten. 
 
3) ALLEEN KLANTEN DIE OP DE CAMPING 
VERBLIJVEN MOGEN OVER DE CAMPING 
RIJDEN. 
De snelheid is gelimiteerd tot 10 km/uur. De camping 
is vanaf middernacht gesloten en het verkeer met 
motorvoertuigen is dan ook verboden tot 7.00 uur ‘s 
ochtends (behalve op zaterdag, dan mag er vanaf 
06.00 uur gereden worden wegens de hoeveelheid 
vertrekken). Om incidenten in het hoogseizoen te 
beperken, is het gebruik van scooters, fietsen 
en gemotoriseerde voertuigen 's avonds vanaf 
20.00 uur vanaf het winkel pad naar Place Agora 
(behalve voor mensen met beperkte mobiliteit) niet 
toegestaan. We vragen u om ze op uw plaats achter 
te laten. 
De auto’s dienen dan op de openbare parkeerplaats 
tegenover de receptie geparkeerd te worden. 
Liggende hoverboards zijn op de hele camping 
verboden. 
 
4) EEN IEDER WORDT GEACHT DE 
STAANPLAATS TE ONDERHOUDEN EN BIJ 
VERTREK SCHOON ACHTER TE LATEN. 
Het is verboden om de camping te bevuilen, de 
hygiëne en het aanzicht te verminderen. 
Het is ten strengste verboden tenten te plaatsen in 
het gebied van de huuraccommodaties. Huisvuil, 
papier en ander afval moet in plastic zakken in 
de daarvoor voorziene containers gedeponeerd 
worden. Gelieve het afval te scheiden. Volumerijk 
afval moet plat gemaakt worden. Respecteer de 
planten! Het is ten strengste verboden om spijkers 
in bomen te slaan en/of takken af te zagen. Het is 
verboden om waslijnen te spannen naast en nabij de 
huuraccommodaties. 
 
5) GA MET UW KINDEREN MEE NAAR DE 
SANITAIRE GELEGENHEDEN EN LAAT HUN 
WETEN DAT HET GEEN SPEELTUIN IS. 
 
6) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 
De camping Le Brasilia biedt u zowel de zee als een 
rivier en is daarom door de Prefectuur (streekbestuur) 
geklasseerd als een van nature overstroombaar gebied. 
In geval van overstroming, volgt u dan de aanwijzingen. 
U kunt het evacuatieplan van het terrein raadplegen bij 
de receptie of bij de sanitairgebouwen (evacuatie is in 
eerste instantie alleen voor de personen). 
Een departementale verordening verbiedt het gebruik 
van houtskoolbarbecues op de camping. Alleen gasen 
elektrische barbecues zijn toegestaan. Gooi geen 
onuitgemaakte sigaretten of lucifers op de grond. Alle 
elektrische stroomaansluitingen dienen te voldoen aan 
de geldende normen. 
De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor diefstal op de camping. De aanwezigheid van 
elk verdacht figuur dient u direct bij de receptie te 
melden. Hoewel de camping bewaakt is, raden wij alle 
kampeerders en campinggebruikers aan om op hun 
eigendommen te letten. 
 
7) HONDEN ZIJN TOEGESTAAN MAAR 
MOETEN OP DE CAMPING AAN DE LIJN 
BLIJVEN. Honden mogen niet alleen gelaten 
worden, zelfs niet vastgebonden! De baas is te 
allen tijde verantwoordelijk. Tatoeage en/of chip en 
geldige inenting tegen hondsdolheid zijn verplicht en 
moeten worden aangetoond door middel van een 
inentingskaart. Tegenover de andere campinggasten 
is het beleefd, en wij verplichten u er dan ook toe, 
om uw hond regelmatig buiten de camping uit te 
laten. Het is verboden uw hond in de lanen van de 
camping te laten urineren. 
Wij stellen zakjes tot uw beschikking om de 
uitwerpselen op te ruimen en wij verzoeken u 
vriendelijk deze te gebruiken! Ook in het gebied 
voor honden vragen wij u de uitwerpselen van 
uw hond op te rapen. De 1e categorie honden zijn 
verboden. De tweede categorie van honden moeten 
gemuilkorfd en aangelijnd zijn door een volwassene. 
 
8) ER IS GENOEG WATER OP DE CAMPING, 
desondanks verzoeken wij u het water niet te 
verspillen. Was uw auto er niet mee! 

9) BENT U KLANT EN WILT U GASTEN 
ONTVANGEN? U moet dit bij de receptie melden. 
De gasten mogen hun auto niet op de camping 
parkeren. Bezoek is toegestaan tot 20.00 uur. De 
toegang tot het aquapark is niet toegestaan voor 
bezoekers en het deelnemen aan animaties ook 
niet. 
 
10) HET ZWEMBAD is uitsluitend toegankelijk 
voor klanten van de camping. Kinderen van 
minder dan 10 jaar moeten door een ouder 
begeleid worden naar het zwembad. Wij verzoeken 
u de aanbevelingen wat betreft hygiëne en 
veiligheid te respecteren, u kunt ze raadplegen bij 
de ingang van het zwembad. Om gezondheidsen 
veiligheidsredenen zijn korte broeken en 
zwembermuda's tot aan de knieën verboden in 
de zwembaden. Alleen badkleding of korte 
zwemshorts zijn toegestaan. 
 
11) DE TOEGANG TOT DE DISCOTHEEK 
is uitsluitend gereserveerd voor klanten van de 
camping. Bij de ingang van de discotheek bent u 
verplicht uw armband (verkrijgbaar bij de receptie) 
en identiteitsbewijs te tonen. Kinderen onder de 
15 jaar worden niet toegelaten, zelfs niet als ze 
door hun ouders begeleid worden. 
 
12) VOOR DE TOEGANG VAN DE CAMPING, 
BENT U VERPLICHT EEN SPECIALE 
ARMBAND TE DRAGEN, vanaf de opening tot de 
sluiting van de camping. 
 



13) IN HET HOOGSEIZOEN VRAGEN WIJ U 
OM UW VERBLIJFSKOSTEN 3 DAGEN VOOR 
VERTREK TE BETALEN. Wij vragen u nogmaals 
deze aanduidingen in acht te nemen en wensen u 
een hele fijne vakantie toe op Le Brasilia. 
 
Video camera’s beveiligen de camping 


