
Reglement  

Camping-Domein La Mayette 
Algemene regels 

Eenieder op het kampeerterrein dient de regels uit dit reglement na te leven. 

De directie mag elke maatregel treffen om de orde te handhaven op het kampeerterrein. 

De directie stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor diefstal, schade of verlies. 

Alle bezoekers dienen zich te melden bij de directie. (Lees verder) 

Eenieder wordt geacht om met respect en rust met elkaar om te gaan. 

Verkoop van voedsel en drinken is niet toegestaan op het kampeerterrein. 

Honden dienen aangelijnd en ingeënt te zijn. (Lees verder) 

Open vuren zijn niet toegestaan. 

Eenieder moet met respect en netheid omgaan met de gezamenlijke delen van de camping 

(betreft o.a. de sanitaire gebouwen, het speelplein en het zwembad). 

Eenieder is aansprakelijk voor de schade aangericht aan het kampeerterrein, caravan, etc. 

De maximaal toegestane snelheid voor een voertuig op het kampeerterrein is 10 km/h. 

(Lees verder) 

Bomen of tuinhagen mogen niet worden gesnoeid zonder toestemming van de directie. 

Auto’s dienen geparkeerd te worden op het perceel of de daarvoor voorziene 

parkeerplaatsen. (Lees verder) 

Mocht u een ongeregeldheid zien dient u deze te melden bij de directie. 

De directie behoudt het recht om het reglement elk moment te veranderen. 

De slagboom verleend toegang via een tijdrooster, dit om de rust te bewaren. 

De speeltoestellen op de speelweide zijn voor kinderen tot en met 10 jaar. De directie is 

niet aansprakelijk in geval van ongevallen. 

Jongeren onder de 18 jaar, niet vergezeld van een ouder of een verantwoordelijke van 

minimum 21 jaar, mogen niet alleen verblijven op het kampeerterrein. Indien dit ondanks 

alles toch gewenst wordt, dient dit altijd in overleg en overeenstemming te gebeuren met de 

directie.  

Er mag geen misbruik gemaakt worden van de beschikbare Wi-Fi. (Lees verder) 

Eenieder dient ervoor te zorgen dat de directie beschikt over de actuele contactgegevens, 

zoals adres, maar ook een telefoonnummer. Vergeet dus niet uw adreswijziging door te 

geven! 

Gezelligheid op een camping is nooit verboden, mogen wij er u wel op attenderen dat de 

gezelligheid bij u op het perceel, niet voor overlast mag zorgen op andere percelen. Als 

basis geldt de regel van nachtrust van 23h00-08h00 op de camping. 



Gas, water en elektriciteit 

Gas 

Het gebruik van gasflessen is niet uit te sluiten, daarom wordt u vriendelijk verzocht om uw 

lege gasflessen bij het depot weg te zetten om eventuele rampen te voorkomen. 

Volgens het staatsblad van 29/12/1999 is het verboden volgens artikel 4: 

1. Niemand mag gasflessen vullen, noch laten vullen zonder voorafgaand en schriftelijk 

akkoord van de verdeler. 

2. Het is verboden flessen te vullen: 

a. Met een mengsel van vloeibaar gemaakte petroleumgassen; 

b. Waarvan de herkeuringsdatum verstreken is; 

c. Waarbij de aanduiding van de tarra ontbreekt, dubbelzinnig of onleesbaar. 

3. Een vuller mag slechts flessen vullen: 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, 6, 8, 9, 10 en 11 van dit besluit. 

Water 

Wij willen u er graag op wijzen dat van elk lek dat zich na de watermeter bevindt, de 

waterkosten er voor u bij zullen komen en ook de reparaties die daaraan verbonden zijn. 

Indien u een lek, zowel voor als na de watermeter constateert, geldt er voor iedere 

kampeerder een meldingsplicht. 

Elektriciteit 

Wij zijn enkel tussenpersoon, en dus niet aansprakelijk voor problemen op het 

stroomnetwerk, dat waar onze installatie elke 5 jaar gecontroleerd en gekeurd wordt. 

 

Betalingsvoorwaarden 

Alle betalingen dienen voldaan te zijn voor de bepaalde datum, vermeld op de 

desbetreffende factuur. Mocht dit niet zo zijn, wordt u schriftelijk een aanmaning 

toegestuurd, deze zal ook doorberekend worden als onkosten. Mocht hierna nog steeds 

niet voldaan worden aan de betalingsverplichting, zal uw caravan van de camping 

verwijderd worden, dit op kosten van de huurder van het perceel. Het perceel zal in de 

oorspronkelijk staat worden teruggebracht en worden opgeruimd, dit op kosten van de 

huurder van het perceel. De caravan zal in afwachting worden opgeslagen gedurende 

maximaal 90 dagen op een afgesloten terrein. Indien er nog steeds niets vernomen is, of 

het openstaande saldo is nog steeds niet voldaan, zal de caravan worden verkocht om 

onze kosten te dekken. Wetende dat het eerste aangetekend schrijven € 35,00 kost, het 

verwijderen van de caravan en het in oorspronkelijke staat terugbrengen en opruimen 

bedraagt € 135,00 HTVA per uur. De opslag van de caravan op een afgesloten terrein 

bedraagt € 9,00 per dag. 

 

  



Slagboom 

Om te verduidelijken hoe de slagboom functioneert, volgt hieronder het tijdschema. Mocht 

er een geval van nood zijn, is er altijd iemand aanwezig die u te allen tijde van de Camping 

af kan laten. De kaart waarmee u de slagboom kunt openen om de camping op en af te 

rijden, werkt maar om één voertuig op en af te laten. Het is niet gewenst om alsnog te 

proberen een tweede voertuig de camping te laten betreden met dezelfde kaart, op wat 

voor manier dan ook. 

Slagboom Openingstijd: 07u00 

Slagboom Sluitingstijd: 23u00 

 

Voertuigen 

De maximum snelheid van 10 km/h dient door iedere bestuurder gerespecteerd te worden. 

Indien we nog vaker melding moeten krijgen dat de snelheid alsnog niet gerespecteerd 

wordt, zal de toegang van het desbetreffende voertuig tot de camping ontzegt worden. 

Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen is onder de jongeren erg populair. We willen u 

er daarom graag op wijzen dat dit op de verantwoorden van uzelf (kind/ouder) gebeurt en 

dit niet toegelaten is zonder rijbewijs, ook niet op het terrein van de camping zelf. Denk 

hierbij aan scooters, quads, maar ook aan de populaire Hoover Boards (en karts).  

Vergeet zeker niet, dat welk voertuig dan ook zich aan de maximum snelheid dient te 

houden! 

 

Parkeren Kampeerders & Bezoekers 

Buiten alle ingeschreven kampeerders, zijn er natuurlijk ook bezoekers toegelaten. 

Alle inschrijvingen per caravan/perceel bevatten de personen die gedomicilieerd zijn op 

hetzelfde adres, anders valt men onder bezoeker. Dit betekent ook dat de huur per perceel 

de ingeschreven personen onder hetzelfde adres gedomicilieerd dekt, niet voor bezoekers. 

Alle bezoekers dienen zich te melden bij de directie en mogen enkel na toestemming het 

kampeerterrein betreden. 

Het is niet toegestaan om auto’s van bezoekers toe te laten met uw toegangskaart. 

Als de bezoekers blijven overnachten in uw caravan, zijn hier kosten aan verbonden en 

dient dit gemeld te worden aan de directie. 

 

  



Huisvuil 

Het huisafval wat op de camping wordt gecreëerd dient te worden gesorteerd. 

De openbare vuilbakken die verspreid geplaatst zijn op de camping zelf, dienen enkel voor 

afval van kleine consumpties, e.d. Alle andere vormen van afval of grote vuilniszakken, 

dienen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden. 

De verschillende containers waarover we beschikken zijn: 

- PMC:  metalen conserven blikken, plastic flessen, melkkartonverpakkingen 

- Glasbak: glas 

- Huisvuil: in een gesloten vuilniszak in de grote containers. 

U dient zelf uw karton, gras en grof vuil naar het containerpark af te voeren. 

AIVE Hotton 

Rue de Barvaux 27 

6990 Hotton 

Bij het niet naleven van deze regels, zullen er financiële sancties aan verbonden worden. 

 

Speeltuin 

De speeltuin is bedoeld voor kinderen tot en met 10 jaar. Kinderen tot en met 4 jaar dienen 

onder toezicht van een volwassenen het speelterrein te betreden. De directie stelt zich niet 

aansprakelijk in geval van ongevallen en/of schade. 

Binnen het speelterrein bevindt zich een prullenbak, hier dient u, maar dienen ook uw 

kinderen het afval in te deponeren. 

 

Zwembad 

Aansprakelijkheid, kinderen en zwemmen zonder toezicht 

De directie is niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door een persoon en/of 

gebruikers van het zwembad. Deze zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die ze 

kunnen veroorzaken aan derden, materiaal en gebouwen. 

De directie en het personeel zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 

voorwerpen of kleding in alle gevallen. 

De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zwemmen zonder toezicht, ook 

niet met zwembandjes. 

1. Kinderen jonger dan 10 jaar hebben geen toegang tot het zwembad, tenzij 

onder toezicht en verantwoordelijkheid van een volwassene. 

2. Kinderen jonger dan 5 jaar, mogen zich niet alleen in het zwembad bevinden, 

er moet een verantwoordelijke volwassene bij het kind aanwezig zijn, ook in 

het water. 

Bij het zwembad bevindt zich een prullenbak, hier dient u, maar dienen ook uw kinderen het 

afval in te deponeren. 

 

  



Wi-Fi 

De Wi-Fi die op de camping beschikbaar gesteld wordt is bedoeld voor het bekijken van e-

mail, kleine zoekopdrachten, etc, maar zeker niet voor het streamen van clips, video’s en/of 

films (ook geen Netflix!). Mocht er misbruik vastgesteld worden, zullen we het 

desbetreffende toestel van de Wi-Fi ontzeggen. 

 

Dieren 

Huisdieren zijn toegelaten, mits ingeënt. 

Enkel is de voorwaarde: 1 grote hond OF 2 kleine honden per perceel. 

Honden dienen aan een leiband uitgelaten te worden. 

Tijdens het uitlaten van de hond wordt geacht dat het opruimen van uitwerpselen van de 

hond direct worden opgeruimd. 

Vergeet ook niet dat het lawaai van dieren als overlast kan worden beschouwd. 

Dieren zijn niet toegelaten bij het zwembad of bij de speeltuin. 

 

Videosurveillance 

Door middel van panelen en dit reglement, brengen wij u ervan op de hoogte dat er 

camera’s ter videosurveillance geplaatst zijn op Camping-Domein La Mayette, dit voor de 

veiligheid van mensen en goederen.  

De kampeerders zijn geïnformeerd dat Camping-Domein La Mayette onder 

camerabewaking is geplaatst voor de veiligheid van mensen en hun goederen. 

Meer specifiek zijn op de volgende plaatsen CCTV-camera’s geplaatst: 

 Entree (barrière) 

 Receptie 

 Sportterrein 

 Rijwegen 

De door de camera’s opgenomen beelden worden, behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden, maximaal 30 dagen bewaard en kunnen bij een incident worden bekeken 

door de verantwoordelijke en/of openbare orde. 

In dit verband wordt eraan herinnerd, dat kampeerders en hun bezoekers hun recht op 

toegang tot de beelden die hen aangaan kunnen uitoefenen of om het even welke vraag 

over het videobewakingssysteem kunnen stellen door rechtstreeks contact op te nemen 

met de directie of per e-mail via lamayette@outlook.com 

In overeenstemming met de wet van 21 maart 2007 en Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement. 

Door ondertekening van dit reglement, stemt de kampeerder ermee in en machtigt 

Camping-Domein La Mayette om zijn videobewakingssysteem te gebruiken voor de 

beveiliging van het gebied en van mensen en hun eigendommen. 

 

  



Percelen 

De percelen die onder de noemer ‘Camping & Caravaning’ vallen, moeten voldoen aan de 

regelgeving van de GTC. 

Elke caravan, vallende onder de noemer ‘Camping & Caravaning’ mag enkel op blokken 

gezet worden om deze te stabiliseren. 

Ook voor de percelen die onder de noemer ‘Domein/Chalet’ vallen, geldt dat er geen 

afbakening toegestaan is. 

De module die zich bevindt op het Domein, mag te allen tijde niet ouder zijn dan 20 jaar. 

Indien u zich afvraagt onder welke noemer uw perceel valt, richt u zich dan tot de directie. 

Ook voor alle bijkomstige vragen, mag u zich altijd tot de directie richten. 

Elk perceel dient te worden onderhouden door (of in opdracht van) de huurder van het 

perceel. 

Elk tuinhuis moet uniform zijn en mag niet meer dan 4 m² zijn, richt u zich tot de directie 

voor meer informatie. 

Er mag aan geen enkele caravan een vast aanbouwsel worden gemonteerd, behalve 

zeildoeken en voortenten (na overleg en akkoord directie). 

Keislag is verboden. Aan te raden voor het aanleggen van een pad is om contact op te 

nemen met de directie. 

Terrassen die al geïnstalleerd zijn op de percelen, zullen geaccepteerd worden, mits 

conform la gestion de Region Wallonne. Vanaf 15/08/2017, dienen alle veranderingen van 

het perceel in overleg met en met akkoord van de directie te gebeuren. De aanleg van het 

terras dient te gebeuren door een werknemer van La Mayette IMMO S.A., om wildgroei en 

verkeerde installaties te voorkomen.  

 

 

  



Verkoop/Verhuur van Caravans 

De verhuur van stacaravans is toegestaan, mits overleg met de directie. 

Enkel is de verhuurder verantwoordelijk voor de nieuwe gasten, dit betreft het naleven van 

het reglement en de kosten van de toeristenbelasting. Ook is de verhuurder 

verantwoordelijk voor de sleuteloverdracht, deze dient men zelf te regelen. 

Het verkopen van caravans is toegestaan, onder voorwaarden: 

1. Als u uw caravan wilt verkopen, dient u dit kenbaar te maken bij de directie. 

2. Uw caravan mag niet met een te koop affiche worden tentoongesteld. 

3. Indien uw caravan ouder is dan 15 jaar, kan deze verkocht worden maar is het niet 

toegestaan om deze op het kampeerterrein te laten staan. 

Bij verkoop (na overleg met de directie) is een percentage van 10% van de 

verkoopsom verschuldigd aan Camping La Mayette, wanneer de caravan op de 

camping en/of het perceel blijft staan. 

Bij niet betaling van deze 10%, mag de caravan niet op de camping blijven. 

4. De directie heeft altijd nog het recht om het huurcontract voor de eventuele nieuwe 

kampeerder te weigeren. 

 

Receptie/Kantine 

Openingstijden staan aangegeven bij de receptie/kantine. Deze zijn seizoensafhankelijk en 

kunnen wijzigen. Voor dringende situaties kunt u terecht bij de campingbeheerder via 

telefoonnummer: 084 – 46 65 17 of 0476 – 72 00 21 

 

Belangrijke adressen en telefoonnummers 

Voor het uithangbord dat zich bevindt bij de ingang van de kantine, hangen een aantal 

belangrijke adressen en telefoonnummers. Denk hierbij aan politie, eerste hulp, brandweer, 

etc. 

 

EHBO 

Bij de receptie is een EHBO-koffer aanwezig voor dringende hulp bij kleine ongevallen. Als 

u deskundige hulp nodig heeft, raadpleeg dan een huisarts in overleg met de receptie. 

 

Telefoon 

De buitentelefooncel is gedurende het gehele seizoen 24 uur per dag beschikbaar. 

 

  



Aansprakelijkheid 

Voor de bepaling van aansprakelijkheid dient de directie te beschikken over: 

1. Een kopie van uw huurovereenkomst 

2. Een kopie van uw WA-verzekering 

3. Een kopie van uw Caravan-verzekering (indien aanwezig) 

4. Een kopie van uw Identiteitskaart 

5. Een kopie van dit reglement, gelezen, goedgekeurd en ondertekend 

 

 

 

 

Hotton, …-…-… 

Perceel ……….. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd, 

 

 

Directie Camping-Domein La Mayette     Kampeerder 


