Go to English
Voorwaarden Camping La Bucherie
Seizoen 2018
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.
Het installeren van de kampeeruitrusting, tent, caravan of camper en alle
bijbehorende materialen dienen enkel te worden geïnstalleerd op de door de
beheerder aangegeven plaats.
1.2 Politieformaliteiten
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).
1.3 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 23:00.
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.
1.4 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 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.
1.5 Geluidsoverlast
De gebruikers (jong en oud) 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.
1.6 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.
1.7 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.
1.8 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.
1.9 Veiligheid en hulpdiensten
Eigen BBQ’s en andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan.
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
1.10 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 geheel op eigen risico.
1.11 Zwembad
Hiervoor geleden door de fransewet opgestelde regels.
Zwemkleding: het gebruik van lange zwembroeken is niet toegestaan. Strakke
zwembroeken zijn verplicht.
1.12 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.
1.13 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.
En recente behandeling tegen vlooien en teken. 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.
1.14 Specifieke huur- en betalingsvoorwaarden
Alle reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar. Een reservering is uitsluitend
geldig voor één familie en voor één plaats.
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.

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.
Na het versturen van onze bevestiging per mail staat uw reservering vast.
Verlate aankomst of vroegtijdig vertrek geeft geen recht op korting, restitutie of
schadevergoeding.
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.
De camping kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor vermissing, diefstal,
ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn.
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.

ENGLISH
Conditions Camping La Bucherie
Season 2018
1.1 Access provisions
Staying at camping La Bucherie / Wakan Tanka means that the camping regulations are
accepted and adhered to here.
To gain access and to stay on the premises, you need permission from the management.
The camping regulations are at the reception. It is provided on request.
In the event of a conflict, only the camping regulations are binding in French (this is because
the French legislation is used).
Two-axle caravans or camper vans are not allowed.
The installation of the camping equipment, tent, caravan or camper and all related materials
should only be installed at the place indicated by the manager.

1.2 Police formalities
Anyone who wants to stay at the campsite for at least one night must present his / her
identity documents at the reception. In addition, a form required by the police must be filled
in (this is the individual name of the police). Minors who are not accompanied by parents or
guardian (s) are only admitted to the campsite if they have written permission from their
parent (s) or guardian (s).
1.3 Reception and Bistro
The reception is open from 08:30 to 10:00 in the high season. Outside the reception is
opened according to the needs of the campers.
After 10.00 you can go to the bistro for information. It is open from 10:00 to 23:00 in high
season.
Information about the services on the campsite and organized activities can be obtained
here. In addition, information can be found about the area, tourist attractions and nearby
shops.
1.4 Payment
The rates are stated on the sign at the reception.
The amounts due are calculated per night or according to the foregoing reservation. These
must be paid at the reception upon arrival.
Campers / tenants are asked to notify the reception or bistro a day in advance when they
leave. There can not be pinned at the campsite.
1.5 Noise pollution
The users (young and old) of the campsite are requested not to cause any noise. Sound
equipment must be properly tuned.
Silence is expected from 11 pm to 8 am.
1.6 Visitors
After permission from the management, visitors can be admitted to the campsite, on the
responsibility of the campers / tenants who receive them.
The camper / tenant must receive the visitor (s) in the reception.
The amount stated on the rates list will be charged to the receiving camper / tenant
Visitors park their car on the large parking lot along the road.
1.7 Traffic
There is a maximum speed of 10 km / h on the site. You have obstructed view at various
locations. We ask you to be extra alert in these places for crossing pedestrians.
Traffic should be limited between 23.00 and. 08.00 o'clock.

The car is parked on the places laid out for this purpose and in such a way that this does not
affect other campers / tenants. Parking spaces are not site-specific.
1.8 Dealing with our facilities
Everyone is expected to refrain from any action that may lead to a reduction in the hygiene,
quality, appearance or care of the site and its installations.
Dirty water should not just be thrown away. Waste water tanks must be emptied in the
designated cistern.
There is also a separate landfill for chemical toilets. You can find this at the large sanitary
building. We request that you use environmentally friendly liquids.
Children who can not yet independently go to the toilet should be accompanied by a parent.
Household and other waste must be deposited separately and in the refuse containers at the
sanitary building.
Planting and flower boxes must be respected. It is not allowed to nail in trees, nor branches
are broken or sawn.
Any degradation caused to the vegetation, fencing, camping site or on-site facilities will be
charged to the perpetrator.
The camper must keep the spot in the same condition during his stay as found on arrival.
1.9 Safety and emergency services
Own BBQs and other forms of open fire are not allowed.
Grills or BBQs on gas or electricity are allowed, as well as the copies made available by the
campsite.
Cooking appliances must be well maintained and used in a safe way.
In the event of a fire, you immediately notify the management. Fire extinguishers hang
around the grounds. These should only be used in case of fire.
A first-aid suitcase is located in the bistro (including poison gun and drawing pliers). If a visit
to the doctor is necessary, you can report this at the reception, after which you will be
helped.
The number of the emergency services (Service d'Aide Médicale Urgente) is: 15
The number of the French police (Gendarmerie, Police) is: 17
The number of the French fire brigade (Sapeurs pompiers) is: 18
1.10 Sport and play

Any annoying or rough play may not be played in the vicinity of the facilities.
Children are always under the supervision of their parents.
The use of the playground equipment is entirely at your own risk.
1.11 Swimming pool
Previously, rules drawn up by the French law.
Swimwear: the use of long swimwear is not allowed. Tight swimming shorts are mandatory.
1.12 Violation of the regulations
If a camper disrupts the stay of others or does not respect the regulations of the camping
regulations, the management can give the camper a verbal or, if he deems it necessary, in
writing, warn and request to cease the nuisance.
In case of serious or repeated violation of the camping regulations and after the camper has
been warned by the management, the management can cancel the contract with the camper
and deny him access to the grounds.
A criminal offense is reported to the police or authorities.
1.13 Pets
The management decides whether a pet is admitted on the premises. Dogs of category 1
and 2 (mastiffs, pit bulls, Staffordshire terriers, rottweilers, etc.) are not allowed. According to
French law.
Every vaccine is expected to comply with vaccination regulations.
And recent treatment against fleas and ticks. Proof of vaccination must be provided at the
first request of the management and / or authorities.
Dogs and other animals are not allowed to roam freely on the campsite. They have to be left
outside the grounds. Pets may not be left alone at the campsite, whether or not locked up.
1.14 Specific rental and payment conditions
All reservations are registered and not transferable. A reservation is only valid for one family
and for one place.
Your reservation is confirmed by our invoice for the total amount which must be paid in two
equal installments. The first term is within 14 days after the invoice date and the second at
least 6 weeks before arrival.
We advise you to take out cancellation insurance, as this is not included in our rate and all
payments are considered as acquired.
If you arrive later than previously discussed, please inform us.

All reservations will be canceled without your written notice 24 hours after the agreed arrival
date. In that case no compensation or refund will take place.
After sending our confirmation by mail your reservation is fixed.
Late arrival or early departure does not entitle you to a discount, refund or compensation.
All damage to camping facilities and rented goods or loss of household effects must be
reported to the management and paid for by the camper / tenant. If there is a deposit, this is
deducted proportionately or fully.
The campsite can not be held liable for loss, theft, accidents and incidents involving tenants
and / or their company.
The tenant / camper and family members fully accept the general conditions and abide by
them.
If this is not the case, the management can take measures to deny access to the campsite
(s), where there can be no question of restitution or compensation.

