
 

 

 

KAMPEERREGLEMENT CAMPING LAS PALMERAS 

 
1- TOEGANG TOT CAMPING: Deze is voorbehouden aan kampeergasten en iedere andere persoon dient bij de receptie 

toestemming te vragen om de camping te kunnen betreden. De Directie behoudt zich het recht op toelating voor. De persoon 

op wiens naam de rekening is opgemaakt, is aansprakelijk voor zijn/haar daden en die van de personen die hem/haar begeleiden. 

2- INSCHRIJVING: Bij aankomst deint de klant zich bij de receptie in te schrijven met vermelding van het aantal personen 

en de elementen waarvoor dient de worden en die van de camping gebruik maken. Wijzigingen hierin dienen aan de 

receptie te worden doorgegeven op vertoon van het inschrijvingsbewijs dat bij aankomst is verstrekt. Als dit niet wordt 

gedaan, zal er geen rekening worden gehouden met een mogelijke uitschrijving en niet op het totaalbedrag voor het bedrag 

in mindering worden gebracht. 

3- MINDERJARIGEN ONDER DE 18 JAAR: Minderjarigen worden alleen toegelaten indien ze vergezeld worden door een 

volwassene die voor hen verantwoordelijk is. De ouders of begeleiders van minderjarigen zijn verantwoordelijk voor 

eventuele schade of ongelukken die zij tijdens hun verblijf op de camping mochten veroorzaken. 

4- BEZOEKERS: Mensen die familie of vrienden op de camping willen bezoeken, dienen hun auto op de parkeerplaats voor 

de check-in te parkeren en zich bij de receptie te melden om de betreffende rekening te voldoen. De auto moet altijd op de 

buitenparkeerplaats van de camping worden geparkeerd. Het feit kampeergasten bezoekers ontvangen zonder dat deze zich vooraf 

gemeld hebben, wordt beschouwd als een ernstige overtreding en de bezoekers zullen worden verzocht de camping te verlaten. De klant 

draagt de eindverantwoordelijkheid voor de bezoekers die hij/zij ontvangt. 

5- ACCOMMODATIES: De receptie van de camping wijst de klant bij aankomst een accommodatie aan. De klant kan bij de 

receptie eventueel vragen om deze te wijzigen. De klant mag onder geen voorwaarde de accommodatie bezetten of 

reserveren zonder medeweten van de receptie. De auto dient te worden geparkeerd op de staanplaats. De staanplaatsen 

hebben een capaciteit voor 6 personen, met inbegrip van kinderen en baby’s. Het is verboden om op de grond van de 

staanplaats of in de borders planten of gewassen te kweken. Er mogen geen touwen of hangmatten aan het meubilair van 

de camping (watertappunten, lantaarnpalen, bomen, enz.) worden vastgemaakt. Zonneschermen dienen zodanig 

geïnstalleerd te worden dat de aanblik van de camping niet wordt geschaad. Bij de accommodatie is het verboden om 

elementen uit het interieur mee naar het strand te nemen en touwen aan de terrassen vast te binden. 

6- VERTREK: De staanplaatsen en accommodatie moeten vóór 12.00 uur op de dag van vertrek vrij worden opgeleverd. Na 

dit tijdstip zal een extra dag verblijf met alle gemelde kosten in rekening worden gebracht. De klanten worden verzocht de 

bungalow schoon te maken voordat ze de sleutels afgeven. Gebeurt dit niet, dan zal het in de boekingsvoorwaarden 

hiervoor vastgelegde bedrag op de borgsom worden ingehouden. 

7- AUTO’S OP HET TERREIN: De maximaal toegestane snelheid op de camping is 10 km/u. Het is tussen 24.00 en 07.00 

uur verboden op het terrein te rijden. De klant die op deze tijd aankomt of vertrekt, dient de auto op de parkeerplaats van de 

zone Cangrejo te parkeren.  

8- VERTREK‘S NACHTS: De klanten die willen vertrekken vóór de openingstijd van de camping dienen de auto op de 

parkeerplaats van de zone Cangrejo te parkeren voordat de camping sluit en het volledige bedrag tot aan de dag van 

vertrek te voldoen. 

9- HONDEN: Honden van gevaarlijke rassen of met kenmerken van een potentieel gevaarlijke hond, worden niet 

toegelaten. Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodaties met uitzondering van de staanplaatsen en de bungalows 

Park&Pet en Tropical, waar één huisdier per accommodatie is toegestaan, op voorwaarde dat deze op ieder moment door 

de eigenaar begeleid wordt en aangelijnd is. Als hondeneigenaar bent u verplicht de hond naar de zones aangegeven als 

hondentoilet mee te nemen om ze daar hun behoeften te laten doen. Wij wijzen erop dat in de gemeenteverordening de 

aanwezigheid van honden op het strand verboden is (van 1 april tot 15 oktober). 

10- BARBECUES: Het gebruik van barbecues is verboden in alle bungalows en glampings in de zone Caracola. Op de 

overige plaatsen op de camping is het gebruik van gas- of houtskoolbarbecues (géén hout) op de staanplaats zelf 

toegestaan, mits de weersomstandigheden dit toelaten en de overige kampeerders hier geen overlast van hebben. Men 

dient voor de zekerheid altijd een emmer water naast een barbecue in gebruik te hebben staan. Open vuur maken op het 

terrein van de camping, op het strand en in de omgeving is verboden.. 

11- BETALING: De rekening dient bij voorkeur 24 uur vóór vertrek bij de receptie op vertoon van het inschrijvingsbewijs te 

worden voldaan. Rekeningen voor een verblijf van meer dan één maand dienen in maandelijkse termijnen te worden 

voldaan. Rekeningen voor het verblijf in bungalows en glamping worden bij aankomst op de camping voldaan. 



12- PARKEERPLAATS VOOR CHECK-IN: Deze mag uitsluitend voor de strikt noodzakelijke tijd voor het aanmelden bij de 

receptie worden gebruikt. U kunt hier niet parkeren om andere klanten te bezoeken of om naar het strand of het restaurant 

te gaan. 

13- RUST EN NACHTELIJKE STILTE: Tussen 24.00 en 07.00 uur dient de nachtelijke stilte te worden gerespecteerd. Ook 

dient men rekening te houden met de rusttijden tussen 14.00 en 16.00 uur ‘s middags en 23.00 en 24.00 uur ‘s avonds. 

Tijdens de rusturen wordt de kampeerders gevraagd het volume van tv, radio, muziekinstallatie, enz. lager te zetten en 

zoveel mogelijk het gebruik van motorvoertuigen te beperken. 

14- BOTEN: De gebruikers van zeil- of motorboten mogen uitsluitend gebruik maken van het kanaal dat is aangelegd om 

naar de zee of terug naar de camping te varen en ze moeten een afstand van 300 m tot het strand aanhouden. De boten 

moeten op de staanplaatsen van de klant worden geparkeerd. Het is verboden boten op het strand aan te meren. 

15- WINDSCHERMEN: Het gebruik wordt zoveel mogelijk beperkt en alleen windschermen kunnen worden geplaatst 

waarvoor men toestemming bij de receptie heeft aangevraagd. Ze moeten voorzien zijn van hun eigen verankeringen en 

mogen niet met ijzeren buizen of touwen aan bomen of aan meubilair worden vastgemaakt. Ze moeten aan de bovenkant 

voorzien zijn van een horizontale metalen houder met afgeronde punten en het doek moet lichtgekleurd en zonder strepen 

zijn. 

16- FIETSEN EN ANDERE VOERTUIGEN: Het is verboden om hier wedstrijden of gevaarlijke activiteiten mee te houden en 

vanaf 23.00 uur mogen ze uit veiligheidsoverwegingen niet meer worden gebruikt. Vanaf 21.00 uur ‘s avonds moet met licht 

worden gereden. Het gebruik van voertuigen met benzinemotoren, zoals minibikes of quads, is niet toegestaan. 

17- VLAGGEN OF ANDERE RECLAME-EMBLEMEN: Het is verboden vlaggen, vaandels of andere reclame-emblemen 

op de hekken of het meubilair van de camping op te hangen. Het is ook niet toegestaan ze in de accommodatie zelf aan 

palen of andere elementen vast te maken zodat ze beter opvallen of boven de tent of caravan uitsteken. 

18- ELEKTRICITEIT: Het is niet toegestaan stekkers te gebruiken die niet voor de stroomkasten geschikt zijn. De directie 

van de camping behoudt zich het recht voor de stroomvoorziening aan klanten te weigeren bij wie de elektrische installatie 

niet in goede staat verkeert. 

19- KLUISJES: Waardevolle voorwerpen kunnen in de kluisjes bij het informatie- en boekingskantoor tegen extra kosten 

worden bewaard. 

20- AFVALWATER: Om hygiënische redenen en vanwege de verzorging van bomen en planten, moet het afvalwater in de 

chemische toiletten bij elk sanitairgebouw en nooit in de grond of in de afvoer worden afgevoerd. 

21- WATERTAPPUNTEN, AFWASBAKKEN EN WASBAKKEN: Het drinkwater van de watertappunten is uitsluitend voor 

menselijk gebruik bedoeld. De afwasbakken dienen te worden gebruikt om borden en keukengerei af te wassen en de 

wasbakken om kleren te wassen. Wij verzoeken u een goed gebruik van de voorzieningen te maken en ze na gebruik in optimale 

staat achter te laten. 

22- RECYCLING: De afval dient in de containers voor gescheiden inzameling te worden weggegooid, die in de verschillende 

zones van de camping zijn opgesteld. Het is ten strengste verboden hete houtskool van de barbecue in de containers 

te gooien. Het as van de barbecue moet in de speciaal hiervoor bestemde metalen emmers worden weggegooid. 

23- TOPLESS: Niet toegestaan in en om het zwembad en op het kampeerterrein. 

24- VERZEKERING: De directie wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van diefstal, ongeval, letsel aan personen of 

schade aan voorwerpen veroorzaakt door derden die niet op de camping geregistreerd zijn. Ook staat zij niet in voor schade 

als gevolg van storm, hagel, brand en andere schade wegens overmacht. De klanten zijn verplicht een WA-verzekering af te 

sluiten voor mogelijke schade veroorzaakt door hun caravans of kampeerelementen aan andere kampeerders of aan de 

camping zelf. Deze zijn opgenomen in de aanbiedingspakketten die de camping aanbiedt. 

25- NIET-NALEVING: De Directie behoudt zich het recht voor klanten die ernstige inbreuk plegen op dit reglement de 

toegang tot de camping te ontzeggen. 

Er wordt aan herinnerd dat in overeenstemming met artikel 212-6-2 van decreet 75/2020 van Toerisme van Catalonië, in 

geval van ontruiming, de camping de kampeerelementen kan verplaatsen naar een nieuwe locatie binnen de camping en 

buiten het kampeerterrein zonder de noodzaak bewakingsomstandigheden te garanderen. 
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