
REGLEMENT CAMPING ITALIA LIDO 

INCHECKEN STAANPLAATS: 10:00 – 20:00 – Juli/Augustus 22.00 

INCHECKEN STACARAVAN: 14:30 – 20:00 – Juli/Augustus 22.00 (In overleg met de receptie kan er 

een latere tijd van inchecken worden overeengekomen, waarvoor een toeslag van € 30,00 wordt 

berekend.) 

Het is in ieder geval NIET niet mogelijk om na 23.00 uur nog in te checken. 

 

UITCHECKEN STAANPLAATS / STACARAVAN : 8:00 – 10:00 (In overleg met de receptie kan er een vroegere tijd van 

uitchecken worden overeengekomen, waarvoor een toeslag van € 30,00 wordt berekend.) 

 

Alle gasten moeten bij aankomst bij de receptie hun paspoort of identiteitskaart overhandigen, voor wettelijke 

registratie, en vermelden of ze eventueel in het bezit zijn van honden, boten, aanhangwagens enz. 

De directie behoudt zich het recht voor om ten minste één document in te houden totdat het gehele bedrag is 

voldaan. 

Iedereen krijgt een polsbandje, dat tijdens het gehele verblijf gedragen moet worden. 

• Het polsbandje is persoonlijk en niet overdraagbaar, gemaakt van een niet giftig en niet allergisch 

materiaal, waarmee u onmiddellijk geïdentificeerd kan worden, zodat herhaaldelijke en vervelende 

controles door ons personeel dat waakt over uw veiligheid vermeden kunnen worden. Hiermee 

reduceren we illegale activiteiten van buitenstaanders, die zonder reden zouden komen profiteren van 

de voorzieningen waarvoor u heeft betaald en die exclusief voor u zijn bedoeld.  

Dus draag het alsjeblieft. 

 

De directie behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, ongewenste of overtollige 

kampeerders niet te accepteren. 

 

DAG VAN VERTREK 

Staanplaatsen en wooneenheden moeten om 10.00 uur vrij en schoon worden achtergelaten 

- HOE LAAT U DE VERHUUREENHEDEN ACHTER OP HET MOMENT VAN VERTREK: 

- KOELKAST: uit, ontdooid, schoon en met de deur open 

- DEKENS EN KUSSENS: dekens opgevouwen en netjes neergelegd, samen met de kussens 

- INVENTARIS: uitrustingen en accessoires schoon en droog achterlaten 

- KEUKEN: gootsteen, gaspitten schoon en droog 

- BADKAMER: schoon en droog 

- VLOEREN: schoon en droog 

• Aan alle vertrekkende gasten wordt verzocht om de camping vóór 10.30 uur te verlaten. 

• Bij een latere aankomst of eerder vertrek is in ieder geval de betaling voor de gehele gereserveerde 

periode verschuldigd, ook als de staanplaats opnieuw verhuurd wordt. Een eerdere aankomst betekent niet 

toestemming om eerder te vertrekken. 

KASSA: de service wordt uitgevoerd van 08.30 tot 12.30 en van 14.30 tot 18.00; buiten deze tijden kunt u geen betalingen 

verrichten, omdat het personeel voor het inchecken daartoe niet bevoegd is. 

BETALING : Binnen de dag voor vertrek. Cheques worden niet geaccepteerd. 

OPENINGSTIJDEN HOOFDINGANG: 

LAAGSEIZOEN:8:00 – 20:00 TUSSENSEIZOEN: 8:00 – 22:00 HOOGSEIZOEN: 8:00 – 23:00 



OPENINGSTIJDEN NACHTINGANG: 23:00 – 8:00 VOETGANGERSPOORT: Altijd geopend 

 

GASTEN EN BEZOEKERS: Bezoekers en gasten kunnen tijdens de voorgeschreven tijdstippen overdag binnen 

komen na het overleggen van een persoonsbewijs, voor een korte periode (maximaal 1 uur); mocht de 

bezoeker/gast langer willen blijven dan moet hij hiervoor het dagtarief volgens de prijslijst betalen. De 

campinggast moet zich ervan vergewissen dat zijn visite toestemming heeft gekregen van de directie en is 

verantwoordelijk voor hun gedrag op de camping. 

- Aan niet geregistreerde personen die op de camping worden aangetroffen wordt een verhoging van 50% 

doorberekend. 

BARBECUE: Het gebruik van houtskoolbarbecues op de STAANPLAATS en buiten de VERHUUREENHEDEN 

is alleen toegestaan als deze op een veilige afstand van andere accommodaties wordt gehouden. 

GESCHEIDEN INZAMELING: wettelijk verplicht, daarom roepen wij u op om de voorschriften die 

door de receptie worden gegeven en de voorschriften op de daarvoor bestemde containers op te volgen. 

HONDEN: Honden zijn op de camping toegestaan, maar ze moeten altijd aangelijnd zijn en hun behoeften doen 

op de hondenuitlaatplaats of buiten de camping. Het is streng verboden om hen mee te nemen naar het strand, 

naar het zwembad en het meer. Ze worden toegestaan in bepaalde verhuuraccommodaties, alleen op aanvraag en 

van te voren reserveren. 

AUTO en MOTOR: mogen niet worden gebruikt voor vervoer over de camping. 

BOOT EN STEIGER: motorboten en rubberboten met motor zijn alleen toegestaan na akkoord van de receptie. 

Raadpleeg voor vragen het reglement Boten binnen Camping Italia Lido. Alleen de eigenaars van boten 

hebben toegang tot de steiger. 

ZWEMBAD EN FITNESSRUIMTE: toegang uitsluitend voor gasten van de camping. Houd er rekening mee dat 

het voor het zwembad verplicht is om een badmuts en slippers te dragen; kinderen jonger dan 10 jaar moeten 

worden begeleid door een ouder of verzorger, voor de kleinste kinderen is het gebruik van luiers verplicht. 

STILTE: Van12.30 tot 14.30 en tussen 23.00 en 08.00 zijn alle activiteiten die de rust van de campinggasten 

kunnen verstoren verboden: rondrijden met auto/motor, hoog volume van radio/TV, luid praten, glas in de 

containers gooien; 

ook blijven op dit tijdstip de slagbomen voor in- en uitgaan van de camping gesloten. 

Mocht u na 23.00 uur terug komen dan kunt u de auto op de nachtparkeerplaats achterlaten, maar moet u deze 

de volgende ochtend vóór 08.30 verplaatsen. 

MINDERJARIGEN: De volwassenen worden aansprakelijk gesteld voor het gedrag van hun kinderen en van de 

aan hen toevertrouwde minderjarigen, die de rust en de veiligheid van de campinggasten niet mogen verstoren. 

Wanneer dit niet het geval is moet het hele gezin de camping verlaten. 

HET IS VERBODEN OM: vuil water te laten weglopen op de staanplaats en in de afvoerkanalen van de 

straten die rechtstreeks naar het meer lopen; giet het water dichtbij de beplanting. In de verhuureenheden 

binnen te ROKEN. 

De directie behoudt zich het recht voor om iedereen die zich schuldig maakt aan molest en vandalisme 

van de camping te verwijderen. 

Wij nodigen u uit om in het belang van allen het milieu te respecteren en met zorg om te gaan met de 

voorzieningen van de camping; wij danken u voor uw aandacht en wensen u een prettig verblijf 


