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 OLYMPIA CAMPING GROUP 

 - De camping is toegankelijk van 8.00 tot 22.00 uur. 
 - Een kampeerdag duurt van 15.00 tot 11.00 uur, tenzij anders omschreven bij een aanbieding. 
 - Het geluidniveau van apparaten, muziekinstrumenten maximaal 65 DBA tussen 7.00 en 21.00 uur. 
 - U denkt aan uw medemens aangaande geluidsoverlast tussen 21.00 en 23.00 uur. 
 - Absolute stilte is geboden tussen 23.00 en 7.00 uur. 
 - Verkeer van motorvoertuigen op de camping is verboden tussen 23.00 en 7.00 uur. 
 - De maximaal toegestane snelheid voor motorvoertuigen en fietsers op de camping is 5 km/uur. 
 - Alle voertuigen en aanhangwagens moeten op de kampeerplek of het parkeerterrein (bij de 
 autoluwe campings) worden gestald. 
 - Meldt u aan bij de receptie, vóórdat u een tent, camper of (vouw-) caravan installeert of 
 betreedt. 
 - Het zwembad (indien van toepassing) is toegankelijk van 11.00 tot 22.00 uur. 
 - De elektrische aansluiting is begrensd op 6 Ampère. 
 - Huishoudelijke apparaten moeten op een adequate manier worden opgesteld en aangesloten. 
 Stabiel, brandveilig en voldoende geventileerd. 
 - Elektrisch verwarmen is op onze campings niet toegestaan. 
 - Het is niet toegestaan, brandgevaarlijke spullen op te slaan in een tent of caravan. 
 - De speeltoestellen op het terrein zijn voorbehouden aan kinderen tot 12 jaar. 
 - Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het toiletgebouw 
 betreden. 
 - Afvalwater mag nooit op het terrein of in de rivier worden geloosd. 
 - Chemische toiletten mogen slechts geleegd worden in het daarvoor bestemde depot. 
 - Kampvuur is toegestaan op onze campings in België en Frankrijk, hiervoor dient u eerst 
 toestemming te vragen bij de beheerder. Het maken van een kampvuur mag alleen in een vuurkorf 
 of vuurton, vuur op de grond is absoluut verboden. Laat een kampvuur nooit onbeheerd achter. Heb 
 altijd voldoende water bij de hand om het vuur te kunnen doven. 
 - Huishoudelijk afval moet gescheiden worden gedeponeerd in de op het terrein aanwezige 
 containers. 
 - Honden zijn toegestaan op onze campings in België en Frankrijk wanneer u met eigen 
 kampeermiddel op de camping staat. Honden moeten altijd aangelijnd zijn en het is verplicht de 
 poep op te ruimen. (ook op wegen en paden buiten de camping). 
 - Huisdieren mogen nooit alleen in een tent of caravan worden achtergelaten. 
 - Huisdieren zijn niet toegestaan in huuraccommodaties. 
 - Handel en elke vorm van politieke of religieuze propaganda is verboden. 
 - Provocerend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. 
 - De eigenaar c.q. beheerder behoudt zich het recht voor eenieder, die zich misdraagt of wiens/wier 
 aanwezigheid hij/zij ongewenst acht, van het terrein te (doen) verwijderen. 
 - De eigenaar c.q. beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken, die zich 
 voordoen op de camping, in of bij de speeltoestellen of (indien van toepassing) in het zwembad. 
 - U dient zich aan de gedragscode van de Olympia Camping Group te houden. 
 - Voor alle overige regels verwijst de eigenaar c.q. beheerder naar de vigerende wetgeving. 
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 Olympia wil vol passie met haar medewerkers eerlijk en oprecht zordragen voor uw verblijf. 
 Bij deze dienstverlening horen ook goede duidelijke boekings- en algemene voorwaarden. 
 Heeft u nog vragen over deze voorwaarden? Bel ons dan gerust tijdens onze kantoortijden 
 op: 0031 (0) 172 - 820 000 en we beantwoorden uw vragen graag. Dat is wel zo duidelijk. 


