
Zeltingen-Rachtig                           

PARKEERVOORSCHRIFTEN VOOR DE 
CAMPERPLAATS IN ZELTINGEN BIJ DE BRUG
Exploitant: Gemeente Zeltingen-Rachtig 

Wij heten u van harte welkom en wensen u een prettig verblijf op onze camperplaats in Zeltingen-Rachtig. Om uw  
verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende campingregels in acht te nemen:
1. De camperplaats is gewoonlijk geopend van maart tot november. 
2. Bij aankomst op de camping dient het voor het gebruik van de standplaats verschuldigde bedrag onmiddellijk bij de daarvoor 
bestemde automaat te worden betaald. Het bijbehorende vervoersbewijs moet op een duidelijk zichtbare plaats in het voertuig 
achter de voorruit worden aangebracht. Campers die meer dan één plaats innemen (volgens de plattegrond) betalen het dubbele 
van het tarief. 
3. Door op de site te rijden, accepteer je het site reglement! 
4. Het terrein wordt meermaals per dag gecontroleerd door bevoegde personen van de plaatselijke gemeenschap. De stacaravan-
plaats is geen permanente verblijfplaats. De maximale verblijfsduur is 14 dagen. Als u slechts korte tijd wilt parkeren, kunt u de 
kunnen tegen betaling gebruik maken van de ruimtes bij de muur.
5. Het gebruik van het terrein is alleen toegestaan voor zelfvoorzienende campers.  
Niet toegestaan zijn: Tenten, caravans en stacaravans zonder WC.
6. er zijn energiezuilen met stopcontacten op de standplaats, deze zijn beveiligd met 16 A. Voor de bevoorrading met vers water is 
een bevoorradingsstation op de standplaats van de stacaravans beschikbaar. Het gebruik van elektriciteit en het aan- en afvoersta-
tion is in de gebruiksvergoeding inbegrepen. Het wassen van voertuigen is niet toegestaan op het terrein van de stacaravans! 
7. Het verwijderen van uitwerpselen is alleen toegestaan in het afvalbrengstation. Er wordt verzocht alleen toiletvloeistof te 
gebruiken die is voorzien van het opschrift "Blaue Engel".
8. De verkeersregels op de camperplaats van toepassing zijn. Rijd alstublieft stapvoets.
9. Barbecuen met houtskool of andere rook veroorzakende brandstoffen is alleen toegestaan met goedgekeurde apparatuur. Hinder 
voor andere gebruikers door vuur, rondvliegende vonken of rook moet uiteraard worden vermeden. 5. Brandblussers zijn verplicht 
op alle kampeerplaatsen (brandklassen A/B/C).
10. Honden van alle afmetingen moeten te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Honden uitlaten" is alleen toegestaan buiten de 
stacaravan site, gelieve "honden uitwerpselen" onmiddellijk te verwijderen. Honden die vallen onder het vechthondenreglement 
zijn niet toegestaan.   
11. De nachtrust duurt van 22 uur tot 6 uur. Het geluidsniveau moet gedurende die tijd tot een laag volume worden teruggebracht.  
Met het oog op de andere gebruikers van de stacaravanplaats dienen alle activiteiten die lawaai veroorzaken gedurende deze tijd 
vermeden te worden.
12. Laat alstublieft uw plaats schoon achter. Gelieve het afval correct en gescheiden in de daarvoor bestemde containers te deponeren
13. Het gebruik van de standplaats is op eigen risico. Het terrein wordt niet bewaakt. Er is geen winterdienst. De exploitant is niet 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het uitvallen van de elektriciteits- en/of drinkwatervoorziening of schade veroorzaakt 
door andere gebruikers, bezoekers of andere derden.De gebruikers zijn aansprakelijk voor alle verwijtbare, d.w.z. opzettelijke of 
nalatige schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van het terreinreglement. 
14. De aanwijzingen van de groundsman moeten worden opgevolgd; het ingezette personeel is  
eveneens gerechtigd verboden uit te vaardigen. Voorts heeft het personeel het recht persoons- 
gegevens in te zien en voertuigen zonder geldig vervoerbewijs te registreren aan de hand van fotodocumentatie. In dat geval zal  
de eigenaar een factuur ontvangen voor het ontduiken van de gebruiksvergoeding. Naast het tarief voor de parkeerplaats zal deze 
factuur ook administratiekosten van 25 € bevatten. Niet betalen zal resulteren in een ban van de site. 

De gemeente Zeltingen-Rachtig wenst u een aangenaam verblijf!


