Domaine provinciaal de Wégimont

Chaussée de Wégimont, 76
4630 – Ayeneux
N° d'entreprise : 0207.725.104

Interne regelgeving van de toeristische camping van het
provinciaal Gebied van Wégimont
Besluit van de Provinciale Raad van 23 september 2010

HOOFDSTUK I: GENERALE VOORSCHRIJVEN
Artikel 1 – Ieder die op de camping verblijft verplicht aan dit reglement te aanpassen.
De directie van het Gebied zal veroordelen om de orde te handhaven en de toepassing van dit
reglement te garanderen.
De directie van het Gebied is de enige verantwoordelijke voor de algemene politie van het
Kampeerterrein. Zij kan haar gehele of gedeeltelijke macht overdragen aan
kampverantwoordelijke of aan een afgevaardigde.

een

Elke overtreding op deze voorschriften kan leiden tot de uitwijzing uit het kampeerterrein.
(KB van 29-10-1971 artikel 1)
Artikel 2 - Het kampeerterrein is elk jaar geopend vanaf de 1ste februari tot de 23 december.
Dadelijk bij aankomst moeten de kampeerders zich inschrijven bij de kampverantwoordelijke en de
voorziene verblijfskosten betalen.
Artikel 3 - De directie van het Gebied of zijn plaatsvervanger, wijst de standplaatsen aan op de
toeristische camping.
De caravans en de tenten zullen volgens de richtlijnen van de directie van het Gebied of van haar
plaatsvervanger geplaatst worden en mogen niet zonder voorafgaande toelating verplaatst worden.
Artikel 4 - De afstand tussen 2 tenten/caravans die op aangrenzende standplaatsen staan, bedraagt
op de grond gemeten, minimum 4 meters.
Artikel 5 – De toegelaten voertuigen mogen niet geparkeerd worden op de toegangswegen of
binnenwegen in de toeristische camping. Ze zullen geparkeerd zijn volgens de indicaties van de
beambte van de Directie van het Gebied.
Artikel 6 – Door hun gedrag, kledij en gesprekken moeten de kampeerders de morele waarden en
de openbare rust te respecteren en het fatsoen te bewaren.
Artikel 7 - De minderjarigen kampeerders zijn toegelaten als kampeerders, maar staan volledig
onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of meerderjarige begeleiders toegelaten.
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Artikel 8 - Er wordt aan de kampeerders gevraagd, de nodige voorzorgen te nemen om hun
materiaal en hun voorwerpen te beschermen omdat ze zijn onder de verantwoordelijkheid van hun
eigenaren.
Wij vestigen de aandacht van de kampeerders speciaal op het feit dat zij, en zij alleen, de volledige
verantwoordelijkheid dragen over hen inrichting, voertuig, motorfiets, caravan, aanhangwagen, tent
of ieder ander voorwerp, dat hen toebehoort of waarvan zij eigenaar zijn, alsook hen totale inhoud.
De provincie Luik wijst elke aansprakelijkheid af betreffende diefstal, verlies en/of gelijk welke
beschadiging, wat ook de oorzaak is - zelfs brand- tijdens het verblijf op de camping, met
uitzondering van schade veroorzaakt door het provinciepersoneel. Daarom worden de kampeerders
aangeraden hun materiaal tegen brand alsook tegen schade aan derden te verzekeren, met rekken
( storm en diefstal ).
Artikel 9 – Tenten en caravans en hun onmiddellijke omgevingen, evenals de inrichtingen en de
gemeenschappelijk installaties, moeten door de kampeerders zeer net gehouden worden.
Artikel 10 - Binnen het Gebied mogen geen verkoop en aankoop van eetwaren ( inbegrepen
dranken ) buiten de plaatsen uitgebaat door de Provincie zijn, alsook verkoop of bedeling van andere
materialen of voorwerpen slechts gebeuren alleen maar met toestemming van de directie van het
Gebied.
Artikel 11 - Er mag geen enkel wapen op het kampeerterrein binnengebracht worden.
Artikel 12 – Het grasveld van de standplaatsen en van de groenstroken, mag in geen enkele wijze
veranderd of beschadigd worden.
Artikel 13 - De caravans mogen niet dienen voor activiteiten of als opslagruimte voor goederen die
brandgevaar zijn.
Artikel 14 - De keuken toestellen en het gas, petroleum, elektriciteit of andere verwarmingen,
moeten aan de wettelijke normen voldoen en moeten volgens de veiligheidsvoorschriften geplaatst
zijn. Ze moeten in een goed verluchte ruimte geplaatst geïnstalleerd worden, op een ontvlambaar
voorwerp geplaatst zijn, zodat ze helemaal veiligheid betrouwbaar zijn.
Artikel 15 - Het is verboden kuilen te graven of de grond om te woelen. Greppels voor afvoer van
het regenwater mogen - voor zover ze nodig zijn - alleen maar gegraven worden rond de tenten,
volgens de aanwijzingen van de directie van het domein of van haar plaatsvervanger.
Geen brand, geen komfoor mogen aangestoken zijn buiten de tenten en karavanen met uitzondering
van de metalen BBQ op voorwarde dat deze de nabuurschap niet hinderen,
op voorwarde dat deze geen brandgevaar zijn, op voorwarde dat deze de burgers niet hinderen en
dat deze van tevoren de autorisatie van de Directie van het Gebied of zijn plaatsvervanger gekregen
hebben.
Het is verboden vuur te maken op minder dan 100 meter afstand van huizen, hagen, heide,
boomgaarden, bossen, graanvelden, stro, hooimijten en plaatsen waar linnengoed te drogen hangt.
Kampbrandjes mogen in geen geval aangestoken zijn voor de Directie van het Gebied of zijn
plaatsvervanger de indrukking tegenbericht voorgegeven heeft.
Na het blussen moeten de vuren zorgvuldig met zand of grond beddekken zijn of met water
overvloedig besproeiend zijn.
Artikel 16 – Iedere persoon die zich op het kampeerterrein bevindt moet de volledige infrastructuur
eerbiedigen en moet over de netheid van de sanitaire installaties waken. Kinderen onder 6 jaar
moeten begeleid zijn door een volwassene verantwoordelijke als ze deze installaties gebruiken. Elke
beschadiging met slechte bedoeling kan leiden tot de onmiddellijke uitwijzing van de
verantwoordelijke persoon.
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Artikel 17 - Het is verboden afval, vuilnis of restjes te laten of te zetten zowel op de wegen als op
de kampeerplaatsen. Er zijn daarvoor vuilnisbakken in het kampeerterrein geplaatst.

Artikel 18 - Afvalwater mag alleen uitgestort worden op plaatsen die daarvoor aangeduid zijn.
Chemische wc’s moeten op de speciale voorziene plaatsen leeggemaakt zijn.

Artikel 19 - TV’s, radio’s, hifi-installaties of ander geluidsapparatuur, mogen niemand hinderen en
de stilte is verplicht tussen 22 uur 's avonds en 7 uur ’s morgens.
De directie van het Gebied kan, bij wijze van uitzondering, toestemming geven voor de organisatie
van activiteiten of animatie die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Deze toestemming kan alleen
gegeven worden aan de ASBL “ kampeercomité van het provinciaal Gebied van Wégimont “, en dit in
hun paviljoen vanaf 22 uur ’s avonds tot 1 uur ’s morgens ten laatste en alleen maar in het
gemeenschap paviljoen.

Artikel 20 - Honden en katten worden op het kampeerterrein onder de verantwoordelijkheid van
hun eigenaars en /of bezitters toegelaten zijn. Zij moeten de dieren aan een leiband houden.
Als deze honden of katten dichtbij naast de tent of caravan vastgebonden zijn, zal de leiband zo lang
zijn dat het dier de buren niet kan hinderen. In bepaalde gevallen kan deze tolerantie door de
directie van het Gebied geweigerd worden.
De eigenaars en/of bezitters van dieren zijn verantwoordelijk voor alle schade, ongevallen of
verwondingen die door deze dieren veroorzaakt worden. Het is wettelijk vereist dat de eigenaar van
dieren een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet hebben.
Het is verboden zwerfdieren ( honden, katten, eens…) aan te trekken of ze te voederen.

Artikel 21 - Behalve met uitdrukkelijke toestemming van de directie van het Gebied of van haar
plaatsvervanger, mag er alleen gespeeld worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Het is aan de
kinderen verboden op de parking te spelen, zoals binnen de gebouwen of dichtbij installaties. De
vergaderzaal van het gemeenschap paviljoen mag niet voor ruwe spelen gebruikt zijn.

Artikel 22 – Alle schade aan installaties van het kampeerterrein, evenals elk ongeval moeten aan de
directie van het Gebied of aan haar plaatsvervanger zonder dralen vermeld worden.
Elke beschadigingen aan aanplanting, omheiningen, aan de grond of aan kampeerinstallaties
zal aan de verantwoordelijke aangerekend worden.
De aanplanting en bloemen moeten gerespecteerd worden. Het is de kampeerders verboden bomen
of takken te snijden of iets te planten zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van het
Gebied of van haar plaatsvervanger.
Het ophangen van wasgoed zal elke dag toegestaan tot 10 u ’s morgens toegestaan zijn, in de buurt
van de tenten of caravans op voorwaarde dat het zeer onopvallend is en de buren niet hindert. Men
mag hiervoor nooit bomen of omheining gebruiken.
Artikel 23 - Het verkeer van motorvoertuigen is verboden tussen 22 u en 7 u behalve voor de
kampeerders die pas aankomen.
De snelheid van de motorvoertuigen is altijd begrensd tot 5 km/u. en het verkeer is alleen maar
toegestaan volgens de richting aanwijzend door de bewegwijzering.
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Artikel 24 - Het wassen van auto’s is verboden. Het mechanisch onderhoud op auto’s of op andere
motorvoertuigen zijn verboden.

Artikel 25 - De camping is niet toegankelijk voor venters en voor personen die geen vergunning
hebben volgens de tegenwoordige verordening.

Artikel 26 - Eenieder is verantwoordelijk voor alle schade of ongevallen die zouden kunnen
gebeuren en die door hem /haar veroorzaakt zijn.

Artikel 27 - Alle klachten die betrekking hebben op de toepassing van de tegenwoordige
verordening moeten gericht worden aan de directie van het Gebied, via zijn beambte. Indien niet
zullen alle klachten beschouwd worden als van nul en geneer waarde.

Artikel 28 - Elke inbreuk op het voorschrijf van het huidige reglement kan, na waarschuwing met
daarbovenop een boete van € 8,25 leiden tot de verbreking van de concessie en de uitwijzing van de
overtreder zonder dat deze laatste kan rekening op een of ander terugbetaling. Drie waarschuwingen
leiden automatisch tot directe uitsluiting door de directie van het Gebied. In geval van ernstige fout
kan de overtreder zonder aanmaning of enige andere formaliteit uitgezet worden. Gewichtige
schelwoorden gericht tot de personeelsleden die voor de camping verantwoordelijk zijn en het
weigering gevolg te geven aan de richtlijnen die deze geven, worden beschouwd als ernstige fouten.

Artikel 29 - Geschillen tussen de kampeerders die betrekking hebben op de toepassing van dit
reglement zullen door de verschillende partijen voorgelegd worden aan de directie van het Gebied
die soeverein een beslissing neemt die onherroepelijk is.

Artikel 30 - De provincie Luik heeft het recht dit reglement te wijzigen en om beslissingen te nemen
in zaken die niet in dit reglement vermeld zijn.

HOOFDSTUK II: AANVULLENDE VOORSCHRIJVEN VOOR DE DOORLOPENDE
KAMPEERDERS
Artikel 31 - Alle reservering voor een kampplaats:
o ten minsten 15 dagen voor het verblijf te vragen o zal alleen maar bevestigd zijn in ruil voor een geschreven bevestiging van het provinciaal
Gebied van Wégimont o zal alleen maar bevestigd zijn na betaling van een voorschot in overeenstemming met tot
50% van het bedrag voor het verhuren van de plaats gedurende het verblijf.

Artikel 32 – Alle reservering die minder dan 15 dagen voor het verblijf gevraagd is zal alleen maar
Bevestigd zijn na een geschreven bevestiging van het provinciaal Gebied van Wégimont. Gezien het
feit dat het verblijf is nabij het verhuren moet de kampeerder zich te presenteren op het begin van
het verblijf, voor 18 uur aan het kantoorkamp zo niet en zonder nieuws van de kampeerder zal de
reservering geannuleerd zijn en de plaats vrij zijn.

Artikel 33 – De plaatsen zo gereserveerd zijn toegankelijk vanaf 14 uur tot 20 uur de dag van
aankomst en moeten vrij gelaten zijn op zijn laatst om 10 uur de dag van het vertrek.
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Artikel 34 – Als ze aankomen, moeten de kampeerders hen opschrijven op het kampeerkantoor. Ze
moeten het rekenen voor de locatie van hen plaats zodra de inkomst te betalen.
Bovendien het recht van verblijf op de camping, de rekening betaald geeft vrij toegang aan het park
vanaf de 1ste februari tot de 23ste december ( speelplaatsen, sportterreinen ) en vanaf de 1ste
mei tot de 31ste augustus, vrij toegang aan het zwembadcomplex met uitzondering van de
dag van vertrek of betreffende een verblijf van alleen maar één dag.
Artikel 35 – De doorlopende kampeerder die op een kampplaats met parking erop verblijft kan, in
ruil voor een 10 € waarborg een magnetische kaart te krijgen bij de beambte van de camping om
binnen en buiten de camping te gaan tussen 7 uur en 22 uur. Op het einde van het verblijf zal de
waarborg terugbetaald zijn in ruil van de magnetische kaart.
Artikel 36 - Het is verboden kuilen te graven of de grond om te woelen. Greppels voor afvoer van
het regenwater mogen - voor zover ze nodig zijn - alleen maar gegraven worden rond de tenten,
volgens de aanwijzingen van de directie van het domein of van haar plaatsvervanger.

HOOFDSTUK III – AANVULLENDE VOORSCHRIJVEN VOOR VAKANTIEGASTEN EN
RESIDENTIEELKAMPEERDERS
Artikel 37 - Het forfaitair bedrag voor het verblijf is jaarlijks door de Luikse Provincieraad
bepaald:
Het forfaitair bedrag voor 2014 is € 639,70 en prijsindexering wordt gekoppeld aan
veranderingen van de gezondheidsindex.
Dit bedrag betekent geen huur van een terrein, maar een recht van verblijf op een kampeerplaats.
Het verschuldigd bedrag is doorlopend aangeplakt op de ingang van het kampeerterrein kantoor.
Artikel 38 – De berekening van het verschuldigd bedrag is op een normale bewoning door twee
personen gebaseerd, inclusieve BTW, TV teledistributie, water en genieten behalve het recht van
verblijf op het kampeerterrein de toegankelijkheid aan het park vanaf de 1ste februari tot de 23ste
december ( speelplaatsen en sportterreinen ) en vanaf de 1ste mei tot de 31 augustus, de
toegankelijkheid aan het zwembadencomplex.
In uitzonderlijk omstandigheid en op voorwaarde dat het wordt gerechtvaardigd door
dwingende weer redenen, om een speciaal evenement te organiseren of als een
gebeurtenis staat die niet toe serene bezetting geeft, kan de Directie, in een tijdig, de
benodigde tijd, de toegang tot het park en / of tot het zwembad te verbieden.
Artikel 39 - Voor zijn installatie op het perceel moet de kampeerder aan de beambte van de directie
van het Gebied zich tonen of te krijgen ( 5 ):
In voorkomende gevallen zal deze officiële gezinssamenstelling door een attest op het erewoord van
de vast benoemd kampeerder volledig zijn, attest die inlicht de personen die de familie volledig
maken in het kader van de betreffende plaats.

1) de officiële gezinssamenstelling die door de gemeentelijke overheid van zijn
woonplaats afgegeven is. In voorkomende gevallen zal deze officiële gezinssamenstelling
door een attest op het erewoord van de vast benoemd kampeerder volledig zijn, attest die
inlicht de personen die de familie volledig maken in het kader van de betreffende plaats.
2) een attest dat door zijn verzekeringmaatschappij afgegeven is bevestigend dat hij een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft.
3) het bewijs dat het bedrag voor het verblijf wordt betaald of, zodra aankomst, op plaats, in het
kantoor van de camping, het bedrag te betalen.
4) het handteken document bevestigend het ontvankelijk verklaren, zonder enkele
voorbehouden of erfdeel, van deze verordening binnen het kampeerterrein.
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5) het handtekenen document bevestigend dat de kampeerder kennis heeft van de nieuwe
bepaling voor vakantiegasten of residentieel kampeerders, als besluit van de Waalse Regering
van de 9 december 2004 treedt in voege vanaf het decreet van de 18/12/2003.

Artikel 40 – Alle kampeerder die op een perceel verblijft, moet aan de vertegenwoordiger van de
Directie van het Gebied, een document te overleggen, document die van zijn gemeentelijke overheid
voortvloeiend is, betrekking hebbend op alle wijziging van woonplaats of gezin compositie die tot
stand aangekomen was na zijn installatie op het kampeerterrein.
Artikel 41 – Alle kampeerder mag af en toe bezoekers hebben onder zijn verantwoordelijkheid
hebben.
Iedere persoon die op deze manier uitgenodigd is, gedurende het toeristisch seizoen, betaalt de
toegangsprijs die het Gebied bepaalt, niet ( vanaf 01/05 tot 31/08 ).
In geval van verblijf bij de bezittend van een perceel moet de gast de prijs van één of meerdere
overnachtingen betalen volgens het tarief dat van toepassing is, op voorwaarde de infrastructuur
de mogelijkheid voor te hebt ( geen overnachting in afdak of in tuinhuisje ).

Familieleden en aanverwanten in rechte lijn mogen gratis op de camping komen
gedurende het toeristische seizoen inbegrip ( vanaf 01/05 tot 31/08 ).
Deze mensen zullen hetzij:
de voorziene toegang prijs voor het Gebied gedurende het toeristisch seizoen betalen en, in geval
van verblijf bij de bezittend van een perceel, de prijs van één of meerdere overnachtingen betalen
volgens het tarief dat van toepassing is voor alle doorlopende kampeerder in het Gebied,
of mits betaling van een ‘camping’ abonnement, geldig vanaf de 1ste februari tot de 23 december,
abonnement begrijpend gedurende het toeristisch seizoen, de toegangprijs aan het park en aan het
zwembadcomplex.
Artikel 42 - De kampeerder is eveneens verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn bezoekers
en hij is verplicht hun de inhoud van dit reglement mee te delen.
Artikel 43 - Het is aan de bezittend van een kampeerplaats verboden zijn caravan voor een bepaald
bedrag of huur af te staan aan derden.
Artikel 44 – het is strik verboden enkele part van een perceel te omheinen met andere materialen
dan deze die door de Directie van het Gebied toegestaan zijn. Verbouwingswerk zaanheden als
opruimen kist, afdak, leuning, enz. die niet tot de oorspronkelijke uitrusting behoren zijn
ondergeschikt aan een vooraf mening van de directie van het Gebied.
Artikel 45 - De kampeerders moeten het gras van hun standplaats in het “ mooie “ seizoen eenmaal
per week maaien en alle ruimten die hun ter beschikking zijn gesteld, onderhouden.

In ieder geval, het generale onderhoud en de eerste maaien van het gazon
moeten voor de opening van het seizoen, de 1ste mei, gedaan zijn.
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