Algemene voorwaarden voor onze camping gasten
Wij heten u van harte welkom onze camping. Wij willen uw verblijf graag naar wens
maken. Hiervoor vragen wij ook uw medewerking. Uiteraard kan de camping niet
zonder regels. Deze zorgen voor de veiligheid van u en uw medegasten. Om die
reden hebben wij dit reglement opgesteld. Dit geheel van afspraken en regels geldt
voor al onze gasten die op de camping verblijven.
De visie van onze bedrijfsvoering is, milieuvriendelijk, ecologisch en duurzaam. Ook
trachten wij daarbij te integreren in onze nabije omgeving. Dit heeft tot gevolg dat er
een aantal voorwaarden zijn, die niet direct voor de hand liggen, maar wel nageleefd
dienen te worden om onze doelstelling te bereiken.
Dit reglement zit in een ordner in de bar en is voor iedereen opvraagbaar.
Bij verlate aankomst gelieve dit tijdig aan ons melden.
Eventuele loges dienen zich bij aankomst te melden bij de ondernemer, deze worden
ingeschreven in het register. De loges zijn verplicht om een toeslag per persoon te
betalen.
Het is verboden te duiken/springen in het zwembad.
Na het zwemmen maakt u gebruik van de buitendouche, die zich bij het zwembad
bevindt.
In het dorp Bříza ligt geen waterleidingnetwerk. De camping is dus aangewezen op
water uit de grond en regenwater. Dit betekent dat dit een extra reden is om water
spaarzaam te gebruiken. Daardoor zijn handwasjes niet toegestaan: Vraag naar de
campingwasmachine.
De ouders/verzorgers van kinderen en adolescenten worden uitdrukkelijk verzocht
goed op het waterverbruik van hun kinderen te letten en hen te attenderen en voor te
lichten op het waterverbruik!! Kinderen hebben namelijk vaak geen notie van tijd.
Het water uit de grond is goedgekeurd door de Tsjechische overheid om te drinken.
Dit wil niet zeggen dat u er geen hinder van kan ondervinden.
De toiletten in het sanitair gebouw worden met regenwater doorgespoeld. Dat
betekent dat het water in het toilet niet helder is en niet drinkbaar.
Honden of andere huisdieren, mist gemeld bij de ondernemer, mogen worden
meegenomen tegen betaling van het geldige tarief. Pittbullhonden worden
uitgesloten.

Als u uw hond meebrengt heeft u de verplichting uw hond aan de lijn te houden en
buiten de camping uit te laten. Wordt dit niet gedaan of komen er klachten binnen,
dan kan de ondernemer de recreant zonder meer met onmiddellijke ingang van de
camping verwijderen. Er kan dan op generlei wijze geld worden teruggevorderd.
Huisdieren mogen niet alleen gelaten of opgesloten worden als er niemand is die op
ze let. De eigenaar van ieder dier is wettelijk verantwoordelijk voor het doen en laten
van hun huisdier.
Het is verboden om honden op het terrein te laten graven. Is dit toch gebeurd meld
dit bij de ondernemer.
Hondenbezitters zijn verplicht zelf te zorgen voor het verwijderen van ongelukjes bij
de hond.(ontlasting).Dit geldt ook voor het dorp Briza!
Van de kampeerder wordt verwacht dat de vuilnisbak dagelijks wordt geledigd. In,
om of op de kampeerplaats mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient
(gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen
van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het
aantrekken van (on)gedierte.
Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Van de
kampeerders wordt verwacht dat zij deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent
onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens
deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.
Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere
voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken,
dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een mede gast
staat de overlast in principe vast.
Het is verboden om chemisch afvalwater op de camping of in het dorp te deponeren.
De bomen, gras en bloemen moeten gerespecteerd worden. Het is verboden om
spijkers in de bomen te slaan of takken af te breken.
U mag bij de kampeerplaats geen touwen of lijnen spannen die mogelijk hinder of
gevaarlijk zijn voor anderen of gaten en geulen te graven.
Al het open vuur en op de grond barbecueën is strikt verboden. Zorg dat de
barbecue van de grond staat.
Open vuur is alleen toegestaan in de ronde korven aan het meer. Laat u
kinderen/adolescenten alleen onder begeleiding van ouderen met vuur spelen.

Open vuur is in de korven toegestaan van 17.00 uur tot 21.00uur. Wilt u op andere
tijden vuur stoken, overleg dit dan met de ondernemer of vertegenwoordiger.
Uw gasstellen, barbecues, etc moeten in een perfecte staat verkeren en mogen niet
gevaarlijk zijn of worden. In het geval van brand bent u verplicht dit direct bij de bar
te melden. Brandblussers en branddekens moeten alleen gebruikt worden als dit
nodig is.
Bij de bar is een verbanddoos aanwezig. Als dit nodig is, vraag ernaar.
De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijk
letsel, diefstal, verlies of schade, van welke aard ook.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of
gebreken bij door derden verleende diensten.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden
of andere vormen van overmacht.
De ondernemer is alleen verantwoordelijk voor alle, in de receptie, achtergelaten
spullen. Daar buiten is het de klant zelf verantwoordelijk. De kampeerder is
verantwoordelijk voor zijn eigendommen en is verplicht alle duistere gebeurtenissen
te melden. Van de kampeerders wordt gevraagd, op hun eigendommen te letten en
alle normale veiligheidsnormen in acht te nemen.
Ongemak en/of overlast, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Ondernemer
die door Derden wordt veroorzaakt.
Het is kinderen verboden te spelen in of rond de sanitaire gelegenheden.
Balsporten die bij andere gasten overlast veroorzaken dienen te worden gestaakt.
Kinderen staan altijd onder verantwoordelijkheid van hun ouders, zelfs bij
georganiseerde uitstapjes door de camping.
Het is verboden om zonder toestemming van de ondernemer caravan, tent of auto
alleen achter te laten ofwel te parkeren. Bij akkoord bevinding van de ondernemer
kan dit alleen op de daarvoor aangewezen plaats. Een bedrag wordt u hiervoor in
rekening gebracht.
De plaatsen op de camping zijn geschikt voor caravans die de lengte van 5.80 m. niet
overschrijden. Caravans langer of met dubbele assen zijn niet toegestaan.
Toestemming om toch toegelaten te worden is bij verzoek aan de ondernemer
eventueel mogelijk.

De kampeerder dient rekening te houden dat andere kampeerders dat zij ten alle
tijden bij hun kampeerplaats kunnen komen. De ondernemer heeft het recht de
eigenaar van de tent/vouwwagen/camper of caravan te verzoeken zijn eenheid
anders te plaatsen of te parkeren.
Het rijden op de camping van auto's, fietsen en motoren, mogen niet sneller dan 7
Km per uur. Er mag niet gereden worden tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
Het is verboden gemotoriseerde voertuigen onnodig te starten of te laten draaien.
Schade in welke vorm dan ook veroorzaakt aan een voertuig, kan op generlei wijze
worden verhaald bij de ondernemer.
Het parkeren moet op een wijze gebeuren dat niemand hier last van ondervindt.
Houdt rekening met uw snelheid in het dorp.
De recreanten aanvaarden de gemeenschapsnormen en zullen geen activiteiten
uitvoeren, die verontreinigend, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of
overlast veroorzaken voor de omgeving.
In het geval dat een gast het verblijf van een ander hindert of dit reglement niet
respecteert, zal de ondernemer of zijn vertegenwoordiger dit eerst mondeling aan
de desbetreffende gast of gasten melden en erop wijzen zich aan de normen,
waarden en regels van het reglement te houden. Bij ernstige overtreding of
herhaaldelijke overtreding, nadat de gast hiervoor is gewaarschuwd, wordt zijn
verblijf op de camping beëindigd. Bij ernstige overtreding of wettelijke overtreding
zal de ondernemer (of zijn vertegenwoordiger) beroep doen op de gerechtelijke
instanties.

Wij hopen op uw medewerking en begrip en wensen u een fijn verblijf toe op onze
camping!

