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Huishoudelijk reglement kampeerautoterrein
Artikel 1. Het kampeerautoterrein
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Het kampeerautoterrein is eigendom van het stadsbestuur Waregem.
Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s (geen caravans en/of tenten)
Er zijn 8 plaatsen voorzien die duidelijk afgebakend zijn.
Aan andere voertuigen zoals motorvoertuigen of personenwagens is het niet toegestaan te parkeren of
te overnachten.

Artikel 2. De gebruikers
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

De gebruikers van het kampeerautoterrein zijn rechtmatige eigenaar of huurder van hun kampeerauto.
Het aantal bewoners van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien in
het voertuig (bijkomende slaapgelegenheden zijn niet toegelaten).
Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die schade zou kunnen aanbrengen aan de
zuiverheid, hygiëne en het uitzicht van het kampeerautoterrein.
Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers kunnen geen voertuigen
parkeren op het kampeerautoterrein en mogen enkel overnachten in de kampeerauto van hun
gastheer/vrouw. Er mogen geen tenten bij geplaatst worden.
Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gaan en de eigenaars van de dieren instaan
voor het opruimen van de uitwerpselen
Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein.

Artikel 3. Gebruik
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Het kampeerautoterrein is het volledige jaar, 7 dagen op 7 en 24 op 24 uur open, behoudens in geval
van overmacht.
Reserveren is niet mogelijk.
Het gebruikte terrein dient steeds proper en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval moet
correct gesorteerd worden en in de geschikte containers gedeponeerd worden. Septisch water wordt
geloosd in het sanistation, vuil water wordt geloosd in de rioolkolk.
Misbruiken hiertegen kunnen belast worden conform het belastingsreglement op het ambtshalve
verwijderen van afvalstoffen of het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten
op niet-reglementaire wijze of plaats.
Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op het kampeerautoterrein. De maximale
gebruiksduur bedraagt 72 opeenvolgende uren. Tussen ieder gebruik met dezelfde kampeerauto dient
minstens 3 dagen te liggen.
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Artikel 4. Rust
Tussen 22.00u. ’s avonds en 6.00u. ’s ochtends dient de nachtrust te worden gerespecteerd.
Artikel 5. Methode
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

Elke gebruiker dient bij zijn aankomst een ticket te nemen aan de ticketzuil, elektriciteit is hierbij
inbegrepen (16amp/stekker). De slagboom voor het binnenrijden kan enkel geopend worden door
betaling van het minimumtarief voor 1 dag.
Dit ticket moet van buitenaf zichtbaar aan de voorruit van de kampeerauto worden gelegd.
Drinkbaar water kan met behulp van een waterslang afgetapt worden aan het sanistation mits betaling
van 1 euro voor max. 80 liter (max. 1 min.).
De gebruiker verbindt zich ertoe correct op de aangegeven plaats te parkeren.

Artikel 6. Veiligheid
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Iedereen dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het omgaan met installaties, parkeren of
rondrijden op het kampeerautoterrein. Daarom is het verboden om meer dan 15 km/u te rijden op het
kampeerautoterrein.
Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes, …) opgesteld worden behalve deze
behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf.
Aan de installaties of bomen van het terrein mogen geen waslijnen opgehangen worden.
Het is te allen tijde verboden open vuur te maken.
Het is toegelaten om op het kampeerautoterrein barbecue te houden , mits gebruik van een toestel op
gas. Aanmaakblokjes/vloeistoffen mogen niet gebruikt worden.
Er mag geen vuurwerk afgestoken worden.

Artikel 7. Gebruik van de installaties
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

De installaties dienen steeds volgens de aangebrachte instructies gebruikt te worden. Schade die
veroorzaakt wordt door niet correct gebruik, wordt steeds verhaald op de gebruiker en wordt
gesanctioneerd met een administratieve boete van 50 euro bovenop de herstellingskosten.
Gebruikers zijn onderworpen aan de algemene politieverordening en aan dit huishoudelijk reglement.
Kampeerders zonder geldig ticket en sluikstorters krijgen een administratieve boete van 50 euro.
Wie illegaal water of elektriciteit afneemt zal van het terrein verwijderd worden en geverbaliseerd.
Het sanistation dient steeds zuiver en hygiënisch achtergelaten te worden.
Defecten worden om ieders veiligheid onmiddellijk gemeld bij het stadsbestuur van Waregem (zie
nummer permanentie).
Het wassen van een kampeerauto is verboden op het kampeerautoterrein. Het reinigen van de voorruit
en de zijruiten van de bestuurderscabine is wel toegelaten.

Artikel 8. Noodnummers
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Stadsbestuur Waregem
Permanentie technische mankementen
Ziekenwagen/Brandweer
Politie
Antigifcentrum
Wachtdienst geneesheer
Wachtdienst apotheker
Ziekenhuis Waregem
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0492 59 50 17
100
101
070 245 245
056 60 91 00 – vanaf 1 april 2016 1733
0900 105 00
056 62 31 11
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Artikel 9. Tarieven
9.1.
9.2.

Het standgeld wordt vastgesteld op 5 euro per 24 uur met een maximum van 72 uur.
Voor het afnemen van water wordt 1 euro gevraagd.

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1. Het is verboden om handel te drijven en publiciteit te voeren.
10.2. Het Stadsbestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of diefstal die zich zou
voordoen aan de kampeerauto van de gebruiker.
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