
Campingreglement
Beste campinggast!

Van harte welkom op Camping Toodlermillen! Wij zijn blij dat u uw vakantie bij ons doorbrengt. Hier vindt u enkele aanwijzingen 
en verzoeken om uw vakantie voor uzelf en voor alle andere gasten zo aangenaam en ongestoord mogelijk te laten verlopen. 

1) Meldt u zich bij uw aankomst meteen aan bij de receptie, zodat u correct kunt worden geregistreerd.

2) Op de dag van vertrek moet de standplaats uiterlijk om 12 uur schoon worden achtergelaten.

3) De toegewezen standplaats is uitsluitend bestemd voor één bezoekerseenheid (camper, caravan of tent). Kleine extra tenten 
(iglo’s voor 2 personen) kunnen bij wijze van uitzondering worden opgesteld. Hiervoor is een voorafgaande toestemming 
vereist!

4) Installaties en voorzieningen zijn duur en moeten (alsof ze uw eigendom zijn) met de nodige voorzichtigheid worden 
gebruikt. Breek of knip geen takken of twijgen van bomen en struiken.

5) Het afbakenen of omheinen van de standplaatsen is niet toegestaan. Zorg er steeds voor dat niemand door tentharingen, 
touwen en andere tentaccessoires in gevaar wordt gebracht of wordt gehinderd.

6) De rusttijden op het kampeerterrein gelden van 22.00 tot 08.00 uur. Gedurende deze tijden is onze slagboom gesloten en kunt
u het kampeerterrein niet oprijden. Stel het volume van radio’s, televisies en gelijkaardige toestellen in op een aangepast 
niveau. In het belang van de campinggasten verzoeken wij u vriendelijk om tijdens de genoemde tijden ook luide conversaties
en rustverstorend lawaai te vermijden. Voetbal niet op het kampeerterrein, daarvoor is ons trapveldje bij de minigolf 
voorzien.

7) Het rijden met voertuigen van iedere aard is alleen stapvoets (snelheidslimiet 10 km/h) toegestaan op de hiervoor voorziene 
wegen, voetgangers hebben voorrang.

8) Het wassen van voertuigen van iedere aard is verboden (misbruik van drinkwater!).

9) Gooi uw afval gesorteerd weg in het containerpark. De containers zijn gemarkeerd. Er wordt geen grof vuil en probleemafval 
aanvaard; dit afval kan worden weggegooid via het gemeentelijke containerpark. Houd er rekening mee dat het weggooien 
van afval en het leegmaken van chemische toiletten de taak is van volwassenen.

10) Wij hechten veel belang aan orde en netheid van alle voorzieningen. Laat het sanitair onberispelijk achter. Roken in het 
sanitairgebouw is niet toegestaan. Gooi in geen geval afval in de toiletten, gebruik daarvoor de voorziene afvalcontainer. Let 
op: Kinderen jonger dan 4 jaar moeten om veiligheidsredenen worden begeleid door een volwassene bij het betreden van de 
sanitair- en toiletgebouwen.

11) Naturisme is niet toegestaan! Gepaste kleeding is verplicht voor alle volwassen en kinderen op het hele terrein, in het 
sanitair en alle verdere installaties.

12) Water is een zeer kostbaar goed. Ga er daarom spaarzaam mee om en maak dat ook duidelijk aan uw kinderen. Doseer 
wasmiddelen spaarzaam en gebruik bij de wasmachines zo weinig mogelijk wasverzachter.

13) Het afvalwater van uw mobiele toiletten kunt u gemakkelijk leegmaken via het chemisch toilet bij het oude gebouw. Gebruik 
alleen sanitairadditieven die niet schadelijk zijn voor zuiveringsinstallaties. Laat nooit afvalwater in de grond sijpelen en voer
het nooit rechtstreeks in de regenwaterriolering af!

14) Iedere stroomaansluiting die aan de standplaats toegewezen is, is uitgerust met een aardlekschakelaar (Fi-schakelaar). 
Kabeltrommels moeten volledig worden afgewikkeld. 

15) Dieren zijn bij ons welkom. Meld ze bij uw aankomst bij de receptie aan. Binnen het kampeerterrein moeten honden steeds 
aan de leiband worden gehouden. Ze mogen niet worden meegenomen in de sanitairgebouwen. Buiten het kampeerterrein is 
er veel vrije ruimte beschikbaar om honden uit te laten. Zorg er echter voor dat uw hond zijn behoefte niet doet op wegen of 
weiden gebruik dan davoor bestemmde hondenzakjes. 

16) De eigenaar heeft bij de uitoefening van het huisrecht het recht om personen de toegang te weigeren of deze te verwijderen 
van het kampeerterrein, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor het behoud van de veiligheid en de orde op het 
kampeerterrein en wanneer dit in het belang is van de overige campinggasten. Wie de voorschriften van dit 
campingreglement op grove wijze overtreedt, moet er rekening mee houden dat hij of zij onmiddellijk van het kampeerterrein 
wordt verwijderd.

17) Indien er zich een schadegeval (bijv. waterlek) voordoet aan gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen, dan vragen wij u 
dit aan de receptie te melden.

18) Meld noodgevallen (ongevallen, ziekten enz.) onmiddellijk bij de receptie, wij waarschuwen eventueel de hulpdiensten voor 
u. 

U kunt ons helpen beter te worden. Uw suggesties voor verbeteringen met betrekking tot de werking van het kampeerterrein zijn 
belangrijk voor ons. Meer mensen – meer ideeën. Realiseerbare suggesties voor verbeteringen kunt u ons schriftelijk meedelen. 
Voor alle vragen over de werking van het kampeerterrein staan wij steeds voor u ter beschikking. 

De familie Keiser wenst u een een gevarieerd en ontspannend verblijf toe!
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