CAMPINGREGLEMENT VOOR HET VERBLIJF
MET HUISDIEREN...
Of hoe u een gelukkige en rustige vakantie kunt beleven met uw trouwe viervoeter!
1. We vragen alle eigenaars van huisdieren bij het inchecken een gewoon
"HUISDIERENPASPOORT" of "PET Passport" of anders een geüpdatet
"gezondheidsboekje" voor te leggen ... Eigenlijk zou niemand zonder deze
documenten mogen reizen! 
2. De wet vereist dat honden bij het wandelen altijd aangelijnd zijn (leiband niet langer dan
150 cm) en dat er een muilkorf beschikbaar is. Honden die tot de categorie "gevaarlijke
honden" horen, moeten aangelijnd en gemuilkorfd zijn.
Er is nog altijd ons "doggyland" waar u uw prachtige harige vriend kunt los
maken... Als u niet weet waar het is, kijk dan op de kaart of vraag het bij de
receptie.
3. Uw geliefde viervoeters mogen niet zonder toezicht gelaten worden bij de eigen staplaats of
gebouwen. U wilt ze zeker niet laten lijden aan eenzaamheid. Als u absoluut naar
de zee wilt, is er een hondenstrand in de buurt ;-)
4. Honden moeten om hun behoefte te doen altijd buiten de kampeerplaats gebracht worden.
Hun eventuele uitwerpselen moeten opgeraapt en weggegooid worden in de daartoe
voorziene containers. Gebruik onze "hondentoiletten" die verspreid zijn over de
hele camping!
5. Huisdieren mogen om geen enkel reden de hier gespecificeerde gebouwen of
gemeenschappelijke ruimtes betreden: sanitaire blokken, pendelbus naar het strand (tenzij in
draagmand), speeltuinen en zwembaden. Dit is uit respect voor wie niet het geluk of
de mogelijkheid heeft om een dier te verzorgen en te verwennen. 
6. We herinneren u eraan dat het verzekeren van uw harige vriend tegen eventuele schade aan
voorwerpen en/of personen de beste manier is voor een aangename vakantie voor iedereen.
Dit is slechts een kleine raad...
7. Dieren mogen de rust van anderen op geen enkele manier verstoren. Zorg ervoor dat uw
harige vriend, ook als hij onrustig of verdrietig is, een baasje heeft dat attent
is tegenover hem en anderen.
De directie behoudt zich het recht voor gasten die zich niet houden aan de hierboven
gespecificeerde regels van de camping te sturen en behoudt zich verder het recht voor om
overtreders te melden aan de bevoegde autoriteiten, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Het zou
echt jammer zijn, maar tot nu toe is het nog nooit gebeurd ... en daarom geloven we
dat we de beste gasten (harige of niet) ter wereld hebben 

