
                   

 

                    

                                REGLEMENT CAMPING PENA MONTANESA 

 

1. Aankomst. De klant is bij aankomst verplicht zich te identificeren 

middels een officieel document. Waar nodig  dient de klant zich als gast te 

kunnen identificeren door de middelen die U ter beschikking worden 

gesteld. 

2.  Plaats. De bezetting van kampeerplaatsen  en accomodaties   als ook  

wisselingen, kunnen alleen plaats vinden met voorafgaande toestemming 

van de receptie. Het maximaal aantal personen per plaats en accomodatie 

is 6 personen. 

3.  Indeling van de kampeerplaats. De plaatsen zijn afgeschermd door 

heggen.  In het geval van het ontbreken van hagen is de plaats afgebakend 

door de bomen {zoals de zone van de catalpas}. Bij twijfel raadpleeg de 

receptie of bij degene die U naar Uw plaats begeleidt. Klanten die meer 

ruimte in gebruik nemen, dienen dit opppervlak te verlaten. 

4. Verplichtingen klant. De klant is verantwoordelijk de plaats en 

accomodatie gedurende het verblijf schoon te houden. Het is verboden 

touwen vast te maken aan de bomen en electra-kasten of de heggen te 

bedekken.  Op de gedeelde ruimte bij de accomodaties is het verboden 

een tent te plaatsen. 

5. Nachtrust. Tussen 24.00 uur en 08.00 uur dient het tijdens de 

nachtelijke uren op de camping stil te zijn. De camping verzoekt de gasten 

deze norm van stilte gedurende genoemde uren in acht te nemen. 



6.  Geluidsoverlast. Ook overdag dient het geluidsniveau geproduceerd 

door clientes, apparaten, huisdieren geen overlast voor andere gasten te 

veroorzaken. Ook is dit van toepassing op gemeenschappelijke zones zoals 

de toiletgebouwen. Het is aan de beoordeling van de camping gelaten of 

het geluidsniveau redelijk en acceptabel is om hier eventueel 

consequenties aan te verbinden. 

7.  Huisdieren. De klanten vergezeld door een huisdier dienen in het bezit 

te zijn van een verzekering wettelijke aansprakelijkheid, 

vaccinatiecertificaat en te verblijven op de  voor hen bestemde plaats. 

Dienen altijd aangelijnd te zijn en is het verboden de toiletgebouwen en 

gemeenschappelijke voorzieningen te betreden.  Indien zij hun behoeften 

doen buiten de daarvoor geschikte plaatsen is de eigenaar verplicht dit op 

te ruimen. Overlast voor de andere aanwezige clienten dient voorkomen 

te worden en de honden mogen niet zonder toezicht op de 

kampeerplaatsen en accomodaties achter gelaten te worden. Gevaarlijke 

hondenrassen worden niet toegelaten. 

8.  Autos op de camping. De maximaal toegestane snelheid op de camping 

is 10 km/per uur. Gedurende de nachtelijke uren is het verboden op de 

camping met de auto te rijden. De slagboom is van 24.00 uur tot 08.00 uur 

gesloten. Komt U na 24.00 uur bij de camping aan dan kunt U de auto op 

de parkeerplaats bij de entree parkeren. De algemene verkeersregels zijn 

ook van toepassing op de camping 

9. Parkeerplaats. De voertuigen dienen op de eigen plaats geparkeerd te 

worden of op de algemene parkeerplaatsen. Het is ten alle tijden 

verboden in de straatjes  te parkeren, alsmede op niet bezette plaatsen of 

de doorstroming te verhinderen. Indien een voertuig een kampeerplaats 

onrechtmatig bezet, wordt van de eigenaar de betaling van een 

overnachting geeist zonder de plaats te kunnen blijven gebruiken. De 

algemene parkeerplaatsen zijn voorbehouden aan voertuigen 

geautoriseerd door de receptie.  

10.  Fietsen/scooters. Fietsen, brommers en gelijkende voertuigen mogen 

niet harder dan 10 km/per uur. Vanaf  22.00 uur is het verboden  van deze 



voertuigen op de camping gebruik te maken. Bij duisternis  is verlichting 

verplicht. 

11.  Open vuur. Het blijft strikt verboden open vuur te maken zowel op de 

camping als in de omgeving, rivieroever, aangrenzende landerijen etc. 

Alleen electrische barbecues of gas-barbecues zijn toegestaan. 

12. Bezoek.   Is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen en als de 

situatie het toelaat. Het bezoek dient zich op de receptie te laten 

registreren en het geldend tarief te betalen. De auto dient op de 

parkeerplaats  bij de entree geparkeerd te worden. Het bezoek kan uit 

maximaal 5 personen bestaan. De houder van de inschrijving is 

verantwoordelijk voor de bezoekers en hun gedragingen. 

13.  Zwembaden en buiten-jacuzzies. Het is verplicht zich strikt aan de 

instructies van de badmeester te houden als ook het reglement van het 

zwembad. Ligstoelen alleen te bezetten door een handdoek of iets 

dergelijks gedurende een te lange tijd  worden deze door de badmeester 

vrij gegeven. Het kinderzwembad valt niet onder het toezicht van de 

badmeester. Het gebruik van de jacuzzis, maximaal 6 personen gedurende 

15 minuten. 

14. Overdekt zwembad en jacuzzies {relax zone} Het is verplicht de 

instructies, aangegeven bij de ingang, te respecteren. Bovendien is het 

gebruik van ballen en  opblaasspeelgoed, verboden. In het binnen 

zwembad is geen badmeester aanwezig. De jacuzzies mogen door 

maximaal 6 personen gedurende 15 minuten gebruikt worden. Voor het 

gebruik van de sauna dient vooraf op de receptie gereserveerd te worden. 

15. Minimum leeftijd. Op het gehele campingterrein dienen kinderen 

jonger dan 6 jaar altijd vergezeld te worden, zelfs als ze bij hun eigen 

accomodatie verblijven. Kinderen jonger dan 10 jaar hebben alleen 

toegang tot de zwembaden indien vergezeld door een verantwoordelijke 

volwassene.  

16.  Vrijstelling van verantwoordelijkheden. De camping beschikt over 

een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor schade 

veroorzaakt door strikte zakelijke activiteit. In geval van een incident 



waardoor schade aan objecten  en/of personen veroorzaakt worden  door 

clienten, of buitenstaander, is ten allen tijden de verantwoordelijkheid van 

de veroorzaker. 

Camping Pena Montanesa is niet verantwoordelijk als de veroorzaker van 

schade niet bekend is, niet in geval van diefstal, overmacht, bijv. Onweer, 

hagel, storm, brand etc. 

Op de receptie kunt U van de service gebruik maken om Uw waardevolle 

spullen in bewaring [kluis] te geven. 

17.  Achtergelaten voorwerpen. Spullen die op een kampeerplaats of 

accomodatie worden achter gelaten na het moment van vertrek worden 

als achter gelaten beschouwd en worden door het personeel van de 

camping verwijderd zonder verantwoordelijkheid te nemen voor verlies of 

schade. Als het waardevolle spullen betreft, zal de camping de klant per 

email hiervan op de hoogte brengen en gedurende 1 maand bewaren. 

18.  Mededelingen. Berichten voor  klanten [pakjes, telefoon, email, fax, 

post etc.] zal worden bewaard op de receptie.  Echter alleen in geval van 

urgentie en bij uitzondering zal de receptie de klant waarschuwen. In geen 

geval kan de camping de ontvangst van het bericht door de klant 

garanderen. 

19.  Afvalwater. De toiletgebouwen beschikken over een lozingspunt voor 

de chemisch toiletten. Bovendien om de watertank te legen en te vullen. 

Het is strikt verboden de inhoud op enig andere plaats te ledigen.  

20. Waterkranen, wasbakken en afwaspunten. Voor het gebruik van 

wasbekkens, afwasbakken kunt U alleen gebruik maken op de daartoe 

bestemde plekken en niet bij de watertappunten.  

21. Beleefdheid. Probeer Uw steentje bij te dragen aan het schoonhouden 

van de camping. Laat het toiletgebouw schoon achter zoals U het 

aangetroffen heeft. Vervuiling en  opzettelijk toebrengen van schade aan 

de campinginstallaties alsmede de goederen van clienten, heeft 

verwijdering van de camping en vergoeden van de schade tot gevolg. In 

geval van vandalisme, agressie, voyeurisme, diefstal, volgt ook 

verwijdering als ook aangifte bij de betreffende autoriteiten. 



22. Prijzen. De actuele tarieven zijn verkrijgbaar in de receptie . De 

tarieven zijn van toepassing per dag volgens het aantal overnachtingen. 

De inschrijving gedurende de nacht, zelfs indien de plaats niet bezet 

wordt, impliceert de betaling van de overnachting. 

23. Betaling van facturen. De betaling van de facturen kunnen gedaan 

worden bij aankomst of gedurende het verblijf. In ieder geval te realiseren 

voor vertrek. Het bedrag kan betaald worden middels cash of met 

bankpas/creditcard. 

24. Vertrek.  De kampeerplaats alsmede de bungalows dienen verlaten te 

worden voor 12.00 uur  achterlatend in dezelfde staat als bij aankomst 

aangetroffen. Het is toegestaan op de dag van vertrek tot 18.00 uur op de 

camping te verblijven. Degenen die de camping willen verlaten tijdens de 

nachtelijke uren, dienen de auto op de parkeerplaats bij de receptie voor 

24.00 uur te parkeren. 

In het laagseizoen bestaat de mogelijkheid middels het betalen van een 

suplement op de dag van vertrek langer over de kampeerplaats of de 

bungalow te kunnen beschikken. 

25. Rookverbod. Volgens regelgeving [wet 42/2010] is het in alle 

overdekte faciliteiten verboden te roken. 

26.  Juridische waarschuwing. Camping PENA MONTANESA informeert 

dat de persoonlijke gegevens die U ons heeft verstrekt om  Uw verblijf 

mogelijk te maken, worden verwerkt in overeenstemming met Reglement 

{UE} 2016/679 van het Europesche Parlement en Wet 3/2018, 

Bescherming van persoonlijke gegevens. U kunt ons privacybeleid 

raadplegen  mbt Uw rechten ,beschikbaar online alsmede op de receptie. 

27.  Toepassing. Dit reglement en de genoemde bepalingen  zijn verplicht, 

echter het verliest zijn geldigheid wanneer een recente editie wordt 

gepubliceerd op de website of het officiele mededelingenbord. 

Camping Pena Montanesa behoudt zich het recht voor, in uitzonderlijke 

gevallen, het reglement te wijzingen en kunnen klanten hieraan geen 

rechten ontlenen. Elke overtreding van het reglement of het negeren van 

instructies van het personeel, kan leiden tot onmiddelijke verwijdering van 



de camping. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke bepalingen en 

andere toepasselijke regelgeving. De basis is de belangen van de camping 

alsmede de gasten te behartigen en te zorgen voor een aangenaam en 

veilig verblijf. Camping Pena Montanesa, zijnde beheerder van de 

camping, is gemachtigd  activiteiten die niet onder het reglement vallen,  

toe te staan of te weigeren en de klant te sommeren de actie achterwege 

te laten. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


