
SARL au capital de 250.000 € - SIRET 320 528 979 000 18 RCS Nîmes 
Mention Tourisme 3 étoiles
Arrêté préfectoral n°C 30-001868-002 du 27/04/2017

UITTREKSEL UIT HET OFFICIËLE REGLEMENT

Camping "Cévennes-Provence" is een rustige gezinscamping. 
Wij verzoeken onze gasten om dit reglement in acht te nemen, zodat iedereen van de rust kan genieten.   

Wij ontvangen de gasten de hele dag non-stop vanaf 9 uur. 
Het dagtarief geldt tot 10 uur de volgende dag. Elke aangebroken periode geldt als een hele periode.
De betaling van het verschuldigde kampeergeld dient de dag vóór het vertrek gedurende de openingstijden van
de winkel plaats te vinden van 8:30 tot 19:30 uur.
Kampeerders die bezoek ontvangen moeten dit aan de receptie melden en het dagtarief betalen: 
4 € per persoon en 1 € per auto. Bezoekers moeten de camping uiterlijk om 21 uur verlaten.
  
Wij raden u aan om uw fietsen vast te maken aan een boom of aan uw voertuig.
Zwemmen in de rivier gebeurt zonder bewaking. Wees dus uiterst voorzichtig!

Auto's en motoren zachtjes rijden.
Zeer voorzichtig rijden met de auto op de camping, geen getoeter / lawaai. 

Door wettelijk prefectoraal besluit zijn alle houtvuren verboden in het zuiden van Frankrijk.
Alleen het gebruik van barbecues op gas en elektriciteit is toegelaten op de standplaatsen, voor zover de
nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen: vrije ruimte en emmer water binnen handbereik.
Barbecuen op houtskool is alléén toegestaan op de daarvoor voorziene gemeenschappelijke grillplaatsen: 
14 plekken waar u kunt barbecuën.
Bij droogte kan het verboden zijn om met houtskool te barbecueën.

Laat uw kinderen niet bij de washokjes spelen. 
Respecteer de natuur, zowel op de camping als erbuiten.
U kunt uw natte was op de speciaal daarvoor aangewezen waslijnen ophangen, of anders zo diskreet
mogelijk op uw staanplaats.
Laat bij uw vertrek de plek schoon achter en laat geen stenen achter, de maaimachine houdt daar niet van!

Honden moeten aan de lijn worden gehouden en zijn niet toegelaten in de sanitaire voorzieningen, in de
winkel en aan de receptie.
De camping grenst aan twee rivieren: alleen in de Gardon in Saint Jean du Gard is het toegestaan om honden
te laten zwemmen.
Bij de receptie krijgt u gratis zakjes voor het opruimen van de uitwerpselen van uw hond.
Douche voor honden in washokje n°3.
  
Gedurende de dag: Radio en muziek toegestaan zij het zachtjes.

Vanaf 22:30 uur: Alle activiteiten op de camping stoppen. 
Sluitingstijd bar, restaurant en wi-fi.
Volledige stilte op de camping, op het speelterrein en langs de rivier.
Radio en muziek verboden.
  Kinderen en tieners staan onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.   
Om 22:30 u moet het op de camping overal stil zijn. Respecteer de vakantie van uw buren, of u nu met uw gezin
dan wel met vrienden op vakantie bent.

Buiten de reguliere sancties opgelegd door wetten, decreten of gemeentevorderingen, 
    heeft elke overtreding van het huisreglement acute verwijdering van de camping tot gevolg.   


