Voorwaarden Camping La Bucherie / Wakan Tanka
1.1 Toegangsbepalingen
Het verblijven op camping La Bucherie/Wakan Tanka betekent dat men het campingreglement accepteert en
zich hier aan houdt. Om toegang te krijgen en te verblijven op het terrein heeft men de toestemming nodig van de
directie. Het campingreglement hangt bij de receptie. Het wordt op aanvraag verstrekt.
In geval van een conflict is uitsluitend het campingreglement in het Frans bindend (dit is omdat de Franse
wetgeving wordt gehanteerd).
Twee-assige caravans of kampeerwagens worden niet toegelaten.
1.2 Politieformaliteiten
1.3 Het installeren van de kampeeruitrusting
De tent ,caravan of camper en alle bijbehorende materialen dienen te worden geïnstalleerd op de door de
beheerder aangegeven plaats
1.4 Indentificatieplicht
Iedereen die tenminste één nacht op de camping wil verblijven moet vooraf zijn/haar identiteitspapieren tonen bij
de receptie. Daarnaast dient er een door de politie vereist formulier ingevuld te worden (dit is de fiche individuelle
de police ).Minderjarigen die niet vergezeld worden door ouders of voogd(en) worden alleen toegelaten tot het
campingterrein wanneer zij beschikken over schriftelijke toestemming van hun ouder(s) of voogd(en).
1.5 Receptie en Bistro
De receptie is geopend van 08:30 tot 10.00 uur in het hoogseizoen. Daarbuiten is de receptie geopend naar
behoeven van de kampeerders.
Na 10.00 uur kunt u voor informatie terecht bij de bistro. Deze is in het hoogseizoen open van 10:00 tot 12:30, en
van 16:00 tot 23:30.
Men kan hier informatie verkrijgen over de diensten op het campingterrein en georganiseerde activiteiten.
Daarnaast is er informatie te vinden over de omgeving, toeristische attracties en nabijgelegen winkels.
1.6 Betalen
De tarieven worden vermeld op het bord bij de receptie.
De verschuldigde bedragen worden berekend per nacht of volgens de voorafgaande reservering. Deze dienen bij
aankomst contant te worden voldaan bij de receptie.
Kampeerders/huurders wordt gevraagd een dag van tevoren bij de receptie of bistro te melden wanneer zij
vertrekken. Er kan niet gepind worden op de camping.

1.7 Geluidsoverlast
De gebruikers van het campingterrein wordt verzocht geen geluidsoverlast te veroorzaken.
Geluidsapparatuur moet naar behoren afgestemd zijn.
Er wordt stilte verwacht van 23.00 tot 08.00 uur.
1.8 Bezoekers
Na toestemming van de directie kunnen bezoekers toegelaten worden op de camping, op verantwoordelijkheid
van de kampeerders/huurders die hen ontvangen.
De kampeerder/huurder dient de bezoeker(s) te ontvangen in de receptie.
Het bedrag zoals op de tarievenlijst wordt vermeld, wordt bij de ontvangende kampeerder/huurder in rekening
gebracht. Bezoekers parkeren hun auto op de grote parkeerplaats langs de weg.
1.9 Verkeer
Op het campingterrein geldt een maximum snelheid van 10 km/uur. Op verschillende plekken heeft u belemmerd
zicht. Wij vragen u op deze plekken extra alert te zijn voor overstekende voetgangers.
Verkeer dient te worden beperkt tussen 23.00 tot. 08.00 uur.
De auto wordt geparkeerd op de daarvoor aangelegde plekken en wel zodanig dat dit geen last betekent voor
andere kampeerders/huurders. Parkeerplekken zijn niet plaatsgebonden.

1.10 Omgang met onze faciliteiten
Van eenieder wordt verwacht dat hij/zij zich onthoudt van enige actie die kan leiden tot vermindering van de
hygiëne, de kwaliteit, het aangezicht of de verzorging van het terrein en zijn installaties.
Vuil water dient niet zomaar weggegooid te worden. Vuilwatertanks dienen in de daartoe bestemde stortbak
geleegd te worden.
Voor de chemische toiletten is ook een aparte stortplaats. Deze kunt u vinden bij het grote sanitairgebouw. Wij
verzoeken u milieuvriendelijke vloeistoffen te gebruiken.
Kinderen die nog niet zelfstandig naar het toilet kunnen dienen begeleid te worden door een ouder.
Huishoudelijk en ander afval dient gescheiden en in de vuilniscontainers bij het sanitairgebouw gedeponeerd te
worden.
Beplanting en bloembakken dienen te worden gerespecteerd. Er mag niet in bomen worden gespijkerd, noch
takken worden gebroken of gezaagd.
Elke degradatie toegebracht aan de vegetatie, het hekwerk, het campingterrein of de faciliteiten op het terrein
wordt aan de veroorzaker in rekening gebracht. De kampeerder dient de plek gedurende zijn verblijf in dezelfde
staat te houden als aangetroffen bij aankomst.
1.11 Veiligheid en hulpdiensten
Eigen BBQ’s en andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan. Er staat een centrale BBQ ten dienste van de
kampeerders. Grills of BBQ’s op gas of elektra zijn wel toegestaan, evenals de door de camping beschikbaar
gestelde exemplaren.
Kooktoestellen dienen goed onderhouden te zijn en op een veilige manier gebruikt te worden.
In geval van brand waarschuwt u onmiddellijk de directie. Op verschillende plekken over het terrein hangen
brandblussers. Deze dienen alleen in geval van brand gebruikt te worden.
Een eerste-hulp-koffer bevindt zich in de bistro (incl. gifspuit en tekentang). Mocht een bezoek aan de huisarts
nodig zijn, dan kunt u dit bij de receptie melden, waarna u geholpen zal worden.
Het nummer van de hulpdiensten (Service d’Aide Médicale Urgente) is: 15
Het nummer van de franse politie (Gendarmerie, Police) is: 17
Het nummer van de franse brandweer (Sapeurs-pompiers) is: 18
1.12 Sport en spel
Elk hinderlijk of ruw spel, mag niet gespeeld worden in de buurt van de voorzieningen.
Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders.
Het gebruik van de speeltoestellen is op eigen risico.
1.13 Overtreding van het reglement
Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het campingreglement niet
respecteert, kan de directie de kampeerder mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk, waarschuwen en
verzoeken de overlast te staken.
In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het campingreglement en nadat de kampeerder door de
directie is gewaarschuwd, kan de directie de overeenkomst met de kampeerder opzeggen en hem de toegang tot
het terrein ontzeggen.
Een strafbaar feit wordt aan de politie of autoriteiten gemeld.
1.14 Huisdieren
De directie beslist of een huisdier toegelaten wordt op het terrein. Honden van categorie 1 en 2 (mastiffs, pitbulls,
Staffordshire terriërs, rottweilers, e.d.) worden niet toegelaten. Volgens de franse wet.
Van elk huisdier wordt verwacht dat er voldaan is aan inentingsvoorschriften. Bewijs van vaccinatie moet worden
geleverd op eerste verzoek van de directie en/of autoriteiten.
Honden en andere dieren mogen niet vrij rondlopen op het kampeerterrein. Zij dienen buiten het terrein uitgelaten
te worden. Huisdieren mogen niet alleen op de camping achtergelaten worden, al dan niet opgesloten.

2. Specifieke huur- en betalingsvoorwaarden
2.1 Alle reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar. Een reservering is uitsluitend geldig voor één familie
en voor één plaats.
2.2 Uw reservering wordt bevestigd door onze factuur voor het totaalbedrag welke in twee even grote termijnen
betaald dient te worden. De eerste termijn is binnen 14 dagen na de factuurdatum en de tweede minstens 6
weken voor aankomst. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten, gezien deze niet in ons tarief
opgenomen is en alle betalingen als verworven worden beschouwd.
2.3 Indien u later aankomt dan vooraf besproken, wordt u verzocht ons op de hoogte te stellen. Alle reserveringen
worden geannuleerd zonder uw schriftelijk bericht 24 uur na de afgesproken aankomstdatum. In dat geval vindt er
geen schadevergoeding of restitutie plaats.
2.4 Na het versturen van onze bevestiging per mail staat uw reservering vast.
2.5 Verlate aankomst of vroegtijdig vertrek geeft geen recht op korting, restitutie of schadevergoeding.
2.6 De camping kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten
waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn.
2.7 De huurder/kampeerder en gezinsleden aanvaarden de algemene voorwaarden volledig en houden zich
eraan. Indien dit niet het geval is kan de directie maatregelen nemen om desbetreffende(n) de toegang tot de
camping te ontzeggen, waarbij er geen sprake kan zijn van restitutie of schadevergoeding.
2.8 Alle beschadigingen aan campingfaciliteiten en verhuurde zaken of vermissing van inboedel dienen gemeld te
worden aan de directie en vergoed te worden door de kampeerder/huurder. Indien er sprake is van een borgsom
wordt deze naar rato of volledig ingehouden.

