
                   CAMPING LE MOULIN   
                      HIGH CHAPPARAL    

                                     Camping reglement                 
                                                              
 
1. Orde en Netheid. 
 
 
a. Het geniet de voorkeur 

uw aankomst en vertrek 
aan de receptie te 
melden. 

b. U dient uw plaats schoon en netjes te houden en 
bij vertrek schoon achter te laten. 

c. U mag geen overlast veroorzaken voor andere 
camping gasten. 

d. Huisvuil dient u in originele en goed afgesloten 
vuilniszakken (dus geen papieren zakken of 
plastic boodschappen tasjes) in de daarvoor 
bestemde containers te deponeren. 

e. Lege plastic flessen mag u direct in de plastic 
container deponeren. 

f. Oud papier kunt u in de papiercontainer 
deponeren. 

g. GLAS afval (lege flessen) mogen niet in de 
vuilcontainer worden gedeponeerd, u dient dit in 
de glascontainer te deponeren. 

h. Voor alle andere soorten afval moet u contact 
opnemen met de camping beheerder. 

i. Van de beheerder wordt verwacht dat de sanitaire 
voorzieningen schoon en fris zijn. Op zijn beurt 
verwacht hij van u dat u het na gebruik schoon 
achterlaat. 

 
 
2. Huisdieren. 
 
a. Honden dienen 

buiten het camping 
terrein te worden 
uitgelaten. 

b. Zij dienen op het 
camping terrein kort te zijn aangelijnd en mogen 
alleen op de door u gehuurde plaats los lopen, 
mits zij niet van deze plaats af kunnen. 

c. Katten dienen hun behoefte te doen op een door 
u zelf mee gebrachte kattenbak. 

d. Zij mogen vrij rondlopen, maar PAS OP er lopen 
ook wilde katten rond. Gezinsuitbreiding is dus 
mogelijk en zij kunnen een ziekte oplopen. 

e. Uw huisdier kan of mag nooit tot last van anderen 
zijn. 

 
 
3. Voertuigen. 
 
a. Men mag per gehuurde 

camping plaats maar 
één voertuig op deze 
plaats, bij de 
tent/caravan parkeren. Andere voertuigen moet 
men op de parkeerplaats zetten. 

b. Tijdens het in of uitpakken mogen er meerdere 
voertuigen bij de gehuurde plaats staan, mits niet 
langer dan strikt noodzakelijk. 

c. Het is TEN STRENGSTE VERBODEN om 
voertuigen op de paden te parkeren. 

d. Ook is het niet toegestaan om voertuigen op de 
camping te wassen. Het schoonmaken van de 
ruiten is toegestaan. 

e. Op het park geld een MAXIMUM SNELHEID 
VAN 5 KM/H. Overtreding van deze regel heeft 

  ten gevolg dat uw auto niet meer op het park 
wordt toegelaten. 

                                                      
                                                
4  Muziek en/of Geluid 
 
a. Van 08.00 uur tot 22.00 uur 

mag u bij de tent/caravan 
muziek aan hebben, mits het 
geen overlast geeft voor 
andere camping gasten. 

  b. Van 22.00 uur tot 08.00 uur dient het stil te zijn 
op de camping. Het is te strengste verboden 
motoren te starten na 22.00 uur 

 
 
5. Kampvuur.  
 
a. Kampvuur en/of open vuur zijn 

verboden. 
b. Barbecues (mits bij normaal 

gebruik) vallen niet onder deze 
regel. 

 
 
6. Schade en/of 

Vernielingen.  
 
a. De beheerders zijn nimmer 

persoonlijk aansprakelijk 
voor eventuele schade aan 
uw opstal c.q. bezittingen. 
De camping is wel verzekerd voor schade aan 
derden. 

b. De beheerders kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor vermissing van goederen of 
eigendommen. 

c. Vernielingen aan eigendommen van de camping, 
zullen direct in rekening worden gebracht (ook 
die aan bomen en struiken). 

 
 
 
Belangrijke Telefoonnummers: 
 
ALARM  
Alleen in geval van NOOD: 
 
Politie  Brandweer  Ambulance 113 
 
Camping:  00352 788859 
Mobiel:    00352 691191167 
E Mail            infocamping@camping-moulin.eu 
 
Nog enkele tips: 
De winkels in Pommeloch zijn  van maandag  
tot en met zondag  open van 09.00 uur tot 18.00 uur. 
. 
 


