INTERN REGLEMENT
ELKE OVERTREDING VAN DEZE BASISREGELS KAN TOT ONMIDDELLIJKE VERWIJDERING VAN DE CAMPING LEIDEN.
1. ENTREE. Gasten zijn verplicht om een officieel document (geen fotokopie) waaruit diens identiteit
voldoende blijkt, in bewaring te geven en het register van aankomst te tekenen. Indien verlangd door
het personeel, in hiervoor gekenmerkte zone’s, dient de gast zijn rechtmatig verblijf op de camping
aan te tonen aan de hand van de hiervoor verstrekte middelen

17. AANSPRAKELIJKHEID. De directie stelt zich niet aansprakelijk in geval van diefstal,
ongelukken of schade van personen of dingen. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door
weersomstandigheden (storm, hagel, wind...), brand, overmacht, enz. Waardevolle artikelen kunnen
bewaard worden in de kluisjes, die te huur zijn aan de receptie en zich daar tevens bevinden.

2. STANDPLAATSEN. Het bezetten van de standplaatsen, evenals het veranderen van deze, kan
enkel plaatsvinden met vooraf gegeven goedkeuring van de receptie. Het maximale aantal personen
per standplaats is zes.

18. VERLOREN VOORWERPEN. Elk soort uitrusting dat onbezet en opgebouwd op een standplaats
staat, na het tijdstip van vertrek (12.00 uur) zonder toestemming van de receptie/directie zal worden
beschouwd als achtergelaten door zijn eigenaar en worden verwijderd door het personeel van de
camping, met vrij gebruik van het materiaal en zonder verantwoordelijkheid voor schade of verlies
van de uitrusting.

3. VERDELING VAN DE STANDPLAATS. De standplaatsen zijn afgebakend door heggen en door
de elektriciteitskast; in het geval U deze laatste niet aantreft op Uw standplaats, neemt U de
elektriciteitskast op de dichtstbijzijnde standplaats als referentiepunt. Bij onzekerheid kunt u de
receptie raadplegen. Gasten die meer plaats bezetten dan bovengenoemde normatief, zal de teveel
bezette ruimte moeten vrijmaken.

19. BERICHTEN. De berichten aan klanten per telefoon, e-mail, fax of brief, worden in de
postvakjes bij de receptie gedeponeerd. Alleen in bijzondere gevallen van uiterste spoed wordt
geprobeerd de klant te waarschuwen.

4. ONDERHOUD VAN DE STANDPLAATS. De gast is verantwoordelijk voor het schoonhouden van
zijn standplaats gedurende het verblijf. Het is niet toegestaan waslijnen aan de bomen en de
electriciteitskasten te bevestigen, evenals het bedekken van de heggen.

20. STANDPLAATSEN PREMIUM & COMFORT PLUS. De standplaatsen zijn voorzien van een
aansluiting en afvoer van drinkwater op de standplaats. De afvoer is uitsluitend voor lozen van water
van de afwas, douche etc. Het is streng verboden afvalwater van het chemisch toilet hier te lozen.

5. NACHTRUST. (24 uur tot 7 uur) Binnen deze uren wordt volledige rust op de camping geacht. De
camping vraagt ouders hun kinderen het respect voor de nachtrust bij te brengen, voor het geval
deze na middernacht het terrein opkomen. Een ieder die herhaaldelijk de rust van de gasten
verstoort, of geen gehoor geeft aan berispingen van het bewakingsperoneel zal verzocht worden de
camping te verlaten.

21. CHEMISCH TOILET. De sanitairgebouwen zijn allen voorzien van speciale afvoerplaatsen voor
chemische toiletten. Absoluut verboden deze op een andere plaats te lozen.

6. LAWAAI. Overdag houdt U het volumen van TV’s, radio’s en ander geluidmakend apparatuur zo,
dat het de buren niet tot last is. Verboden op de terrassen en bij het zwembad. Iedere andere bron
van geluidshinder kan worden verboden als dit overlast veroorzaakt.
7. HUISDIEREN. Kampeerders met huisdieren zijn verplicht het inentingsdocument mee te nemen.
Deze kampeerders kunnen uitsluitend verblijven in de huisdierenzone. Het huisdier dient men aan te
lijnen en het is verboden met het huisdier de sanitairgebouwen en andere faciliteiten te betreden. De
kampeerders met huisdieren zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun huisdieren hun behoefte doen in
het daarvoor bestemde hondentoilet. Indien dit niet het geval is, is men verantwoordelijk voor het
verwijderen van de uitwerpselen. In geen enkel geval mogen de huisdieren tot overlast zijn voor de
overige kampeerders. Voor huisdieren moet U verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
hebben.

22. FONTEINTJES, WASPLAATSEN EN AFWASPLAATSEN. Het afwassen en het wassen van
kleding zal uitsluitend plaatsvinden op de speciaal hiervoor bestemde plaatsen en niet in de
drinkwaterfonteintjes.
23. GOED GEDRAG. Help onze schoonmakers, door de faciliteiten zo achter te laten als u ze
aantrof. Het met opzet bevuilen van of aanbrengen van schade aan de installaties van de camping of
bezittingen van andere kampeerders leidt niet alleen tot verwijdering van de camping, maar ook tot
het verplicht vergoeden van de aangebrachte schade. Vandalisme, aggressief gedrag, voyeurisme en
diefstal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de camping en mogelijke aangifte bij de lokale
autoriteiten.
24. DISCOTHEEK FATA. De minimale leeftijd voor entree in de discotheek is 16 jaar. De pas voor
gratis entree (met uitsluiting van speciale feesten) is te verkrijgen vanaf 01/07, van maandag tot
vrijdag.
25. PUB LA COVA. De entree voor jongeren onder de 18 jaar is verboden.

8. CIRCULATIE VAN VOERTUIGEN. De maximaal toegestane snelheid op de camping is 10
km/uur. Tijdens de nachtrust is het verboden over de camping te rijden. De slagboom sluit
middernacht. Gasten die later aankomen kunnen hun voertuig achterlaten op de parkeerplaats bij de
ingang. De algemene verkeersregels zijn ook van kracht op de camping.
9. PARKEREN. Voertuigen mogen enkel geparkeerd worden op de eigen standplaats of op
de hiervoor bestemde, openbare parkeerplaatsen. Het is verboden voertuigen te parkeren op
paden, parkeerplaatsen met een speciale bestemming, onbezette standplaatsen of op een
wijze die het doorgaand verkeer belemmert. Mocht een voertuig de bezetting van een
standplaats verhinderen, kan van de eigenaar verlangd worden dat deze de prijs voor één
overnachting op deze standplaats betaalt, zonder dat daaraan het recht ontleend wordt de
plaats te blijven bezetten. De parkeerplaats buiten de ingang van de camping is uitsluitend
bestemd voor geregistreerde voertuigen of voertuigen met speciale toestemming van de
receptie. Men is te allen tijde verplicht de instructies van het campingpersoneel op te volgen.
10. FIETSEN. Het gebruik van steppen, skateboards, fietsen enz. is uitsluitend toegestaan op
rijbanen bestemd voor voertuigen. De maximaal toegestane snelheid op de camping is 10 km/uur. In
geen enkel geval kunnen deze worden gebruikt op voetpaden, in sanitairgebouwen en andere
faciliteiten.
11. VUUR. Het is ten strengste verboden open vuur aan te steken, zowel op de camping als op het
strand. Alleen draagbare barbecues zijn toegestaan.
12. BEZOEK. Bezoek is toegestaan in uitzonderlijke gevallen en dient van tevoren aan de receptie
ingeschreven te worden. Het inschrijven geschiedt door een geldig en origineel identiteitsbewijs
achter te laten, wat bij vertrek weer afgehaald kan worden. Men dient het voertuig op de
parkeerplaats buiten de camping achter te laten. Als het bezoek langer dan een uur duurt, dient de
bezoeker het bezoekerstarief te voldoen aan de receptie. De campinggast die bezocht wordt zal
verantwoordelijk zijn voor zijn bezoekers en hun gedrag.
13. HET STRAND. Het is verboden boten vast te binden aan de boeien. Het beoefenen van
watersporten (windsurf, jetski, pleziervaartuig...) mag alleen gedaan worden op 100 m afstand van
het strand. Toegang tot de zee mag alleen geschieden via het daarvoor bestemde kanaal (zie
plattegrond). Het is strikt verboden andere toegangen te gebruiken dan het genoemde kanaal,
waarbij de campinggast verantwoordelijk is voor overtreding van deze regel. De camping is niet
verantwoordelijk voor datgene wat op het strand gebeurt, daar dit een openbare ruimte is, wel
worden de daarvoor bestemde autoriteiten gewaarschuwd in geval dit nodig is.
14. KITESURF. Volgens het decreet van de BOP van Girona nr. 76 is het beoefenen van deze sport
strikt verboden aan het strand van Sant Pere Pescador. De dichtstbijzijnde zones waar deze sport wel
is toegestaan, zijn de stranden “Botigas” en “Cinc Claus”.
15. ZWEMBAD. Het is verplicht aanwijzingen van de badmeesters, evenals de regels van het
zwembad, die aan de ingang daarvan hangen, na te volgen. Ligstoelen die een te lange tijd enkel
bezet zijn door een handdoek of iets dergelijks, kunnen worden vrijgesteld door de badmeester.
16. KINDEREN. Kinderen jonger dan 6 jaar zullen de faciliteiten bezoeken in gezelschap van een
volwassene (zwembad, speeltuin, bar...)

26. PRIJZEN. De van kracht zijnde tarieven zijn vermeld in de officiële bekendmaking. De prijzen
zullen betrekking hebben op de perioden van hele dagen volgens het aantal overnachtingen.
Inschrijving tijdens de nacht betekent dat U de overnachting dient te betalen, ook al staat U nog niet
op een standplaats.
27. BETALEN VAN DE REKENING. Het betalen van de rekening dient tot minimaal 48 uur voor het
moment van vertrek te geschieden. Er kan alleen betaald worden met contant geld of met
reischeques, wij accepteren geen krediet- of bankkaarten en cheques. U wordt verzocht het
plaatsbewijs mee te brengen.
28. VERTREK. De standplaats moet voor 12.00 uur schoon en vrij zijn. De accommodaties moeten
in perfecte en schone staat worden achtergelaten en de sleutel moet voor 10.00 worden ingeleverd.
Het is toegestaan tot 15.00 uur op de camping te verblijven. In het geval U het terrein na 15.00 uur
verlaat, wordt de gehele vertrekdag aan U berekend. Die campinggasten die de camping willen
verlaten voor 7 uur, moeten de auto op de parkeerplaats bij de receptie achterlaten voor 24 uur de
avond voor vertrek.
29. ROOKVRIJE ZONE. Als gevolg van de richtlijnen gesteld door de overheid (wet 42/2010) is het
verboden te roken in alle overdekte ruimtes van de camping, met uitzondering van de speciale
rokersgedeeltes. Bij de ingang van alle voorzieningen zult U een plakkaat vinden waarop wordt
aangeduid of U in de betreffende ruimte wel of niet mag roken, en zo ja, in welk gedeelte.
30. PERSOONSGEGEVENS. In naleving van de organieke wet 15/1999, van 13 december, die
betrekking heeft op de Wet Bescherming Persoonsgegevens, informeert CÀMPING LES DUNES S.A. U
over het feit dat Uw persoonsgegevens en een kopie van een identiteitsbewijs zijn opgenomen in het
geautomatiseerde gegevensbestand, eigendom van LES DUNES, S.A. Deze gegevens zijn alleen
bestemd voor CÀMPING LES DUNES S.A. en worden door ons gebruikt voor niets anders dan om
formaliteiten met de klant af te handelen, toekomstige zaaksgeoriënteerde relaties en andere
publicitaire doeleinden. U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van Uw recht op inzage,
herziening, annulering en bezwaarmaking zoals voorzien in de wet, middels het sturen van een brief
geadresseerd aan: CÀMPING LES DUNES S.A., Ref. Bescherming Persoonsgegevens, Apart. Correus
23, 17130 L’Escala (Girona), Spanje.
31. GELDIGHEID. Dit reglement en de voorschriften die hierin vermeld zijn moeten
onvoorwaardelijk nageleefd worden. Het reglement verliest zijn geldigheid wanneer er een nieuw
reglement gepubliceerd wordt op onze website of aangekondigd wordt op het officiële informatiebord
in de receptie. De camping behoudt zich het recht, in uitzonderlijke gevallen, van het
bovengenoemde intern reglement af te wijken, zonder dat daaruit een recht voor een volgend geval
afgeleid kan worden. In geen enkel geval zullen de regels van het huidige reglement veranderen
evenals de rechten van de gasten die hieruit zouden kunnen voortkomen. Om vertaalfouten uit te
sluiten is alleen de Catalaanse versie van het intern reglement bindend.

