
 
 

                                                Campingplatz Bleialf - Fam. van der Horst - Im Brühl 4 - 54608 Bleialf 

Generelle regler for campingpladsen Bleialf 
 

 Et par regler, der skal gøre opholdet for ALLE besøgende på vores campingplads så afslappende og behageligt som muligt. 

 vi beder dig om at overholde: 

 

 1. Adgang til campingpladsen 

   Personer, der ikke er registreret på Bleialf-campingpladsen, har ingen adgangstilladelse. 

  Besøgende skal registrere sig i receptionen, før de kommer ind på campingpladsen (dette gælder også for overnatning) og betale et  

  gebyr påcperson € 1,00 pr. dag, for brug af swimmingpoolen opkræver vi € 2,50 pr. gæst og for hver overnatning 

  € 5,00 pr. person. Eventuelle køretøjer skal parkeres på parkeringspladsen foran campingpladsen. 

  Ved at tilmelde dig accepterer du at tage disse regler til efterretning og at overholde dem. 

  Dørene til skoven bør altid holdes lukkede. 

 

 2. Modtagelse 

   Receptionens åbningstider kan ses i vinduet i receptionen. 

  Hvis receptionen ikke er bemandet, kan ejerne til enhver tid kontaktes pr. telefon (+49 65 55-10 59, +32 485 894 653 eller se  

  opslagstavlen). 

  fritidsteltet (bag sanitetsbygningen) kan du få information og brochurer om campingpladsen og om 

  seværdigheder i det omkringliggende område. 

 

 3. Betaling 

   Depositum og udestående beløb skal betales ved ankomsten. 

 

 4. Identifikation 

   På anmodning af ejeren af Bleialf-campingpladsen skal enhver person til enhver tid kunne identificere sig. 

   Ejeren har i enkelte tilfælde ret til at nægte personer adgang til campingpladsen. 

 

 5. Ansvar 

   Alle personer (samt børn og kæledyr) er ansvarlige for eventuelle skader på campingpladsens ejendom og tredjeparter. 

   tredjepersoner. Dette gælder også for tyveri og sundhedsskader. 

 

 6. Klager 

   I tilfælde af klager bedes du kun kontakte receptionen. 

 

 7. Omkostninger i tilfælde af beskadigelse eller tab af inventar 

  I tilfælde af skader (f.eks. på vinduer, døre, møbler eller tredjemands ejendom osv.) skal gæsten betale de fulde omkostninger til  

  reparation eller erstatning. 

  for det fulde beløb for reparationen eller udskiftningen. 

 

 8. Nattesøvn 

   Nattehvile er tilladt på campingpladsen mellem kl. 22.00 og 07.30. 

   Barrieren er lukket i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 07.30. 

   Ejerens anvisninger skal til enhver tid følges. 

 

 9. Køretøjer 

  Der må parkeres ét køretøj pr. lejet plads. I dårligt vejr må du ikke parkere på græsplænen (kun for teltpladser). 

   I så fald er det muligt at parkere på parkeringspladsen foran campingpladsen. 

   Når du kører på campingpladsen, skal du være særlig opmærksom på børn, der leger. 

  Som på andre campingpladser gælder det, at vi anvender gåhastighed, både i bil, på motorcykel og i autocamper, 

  motorcykel eller autocamper samt på cykel. 

   Politiet har forbudt at vaske eller reparere køretøjer på campingpladsen. 

 

 10. Forbud 

   Det er forbudt at gå ind på de tilstødende arealer og marker omkring campingpladsen. 

  Det er desuden forbudt at grave grøfter og lave bål på campingpladsen samt at fastgøre reb og liner til træer. 

  Vandhaner må kun bruges til drikkevand, ikke til at spille med. 

  Blomster og buske må kun plantes i potter og ikke direkte i jorden. 

  Hegn, hække og skel er ikke tilladt på pladserne. 
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11. Kæledyr 

  Hunde skal altid holdes i snor, hvilket også gælder på din egen plads. 

  Kamphunde er generelt forbudt på vores campingplads. 

  Vi opfordrer indtrængende hundeejere til at overholde disse enkle regler på campingpladsen. 

 

 12. Sanitære faciliteter 

   Det er i alle gæsters interesse at efterlade sanitetsområdet, brusere og toiletter samt vaskene udenfor rene. 

   efterladt ren. Børn under 6 år må kun komme ind i sanitetsområdet i ledsagelse af børn. 

  13. svømmehal Adgang til swimmingpoolen sker på eget ansvar. Vi påtager os intet ansvar for mistede eller stjålne ejendele. 

   mistede eller stjålne genstande. 

   Swimmingpoolen er åben fra 15. juni til 15. september fra kl. 13.00 til 18.00. 

   Af sundhedsmæssige årsager er det udendørs område af poolen lukket i dårligt og koldt vejr. 

   lukket. Børn under 8 år og børn uden svømmeerfaring må kun gå i bassinet i selskab med en voksen. 

   ledsaget af en voksen. 

 

 14. Bortskaffelse af affald 

   Glas skal deponeres separat fra restaffaldet. Restaffald kan lægges usorteret i en affaldssæk med et særligt campingpladsmærkat. 

  særlig mærkat på campingpladsen. Affaldsposer med det særlige mærkat kan købes for € 1,- i receptionen. 

  ved receptionen. Affaldet vil blive indsamlet dagligt efter kl. 11.00. 

 

 15. Banen 

  Tagene på campingvogne, udstyrstelte, terrasser og forteltgulve skal aftales med campingpladsens ejer. 

  aftales. 

  Det er tilladt at opstille en pavillon uden sidevægge. 

  Mobile homes, campingvogne og fortelte skal rengøres mindst to gange (forår og efterår). 

  Desuden skal græsarealet på banen klippes mindst hver 4-6 uge. 

  I tilfælde af manglende overholdelse vil arealet blive slået af campingpladsen og opkrævet tilsvarende. 

 

 16. Kemisk toilet 

  Kemiske toiletter må kun bortskaffes i det dertil indrettede område. Det er placeret på højre side foran sanitetsbygningen. 

 

 17. Vaskeri 

   Der er et separat rum i sanitetsbygningen med vaskemaskine, tørretumbler og strygebræt. 

   Vaskemaskinen og tørretumbleren kan betjenes med euromønter (2 €, 1,- €, 0,50 €, 0,20 € og 0,10 € mønter). 

   Gæsten skal selv sørge for rengøringsmiddel. 

 

 18. Forbud mod droner 

  Camping er en ferie og rekreation. 

  Og ingen gæst ønsker at blive forstyrret af en drone på flere måder, uanset om den har et kamera om bord eller ej. 

 

 19. Afgang 

   Du bedes venligst forlade din plads senest kl. 11.00 på afrejsedagen. 

  Hvis du ønsker at forlænge dit ophold til kl. 17.00, opkræver vi kun et tillægsgebyr på 6,00 € pr. voksen (bedes du melde dig i  

  receptionen). 

  Sørg for, at du ikke har glemt nogen af dine ejendele. 

   Ved afrejse bedes du melde dig ud i receptionen. 

   Lånte genstande skal afleveres i receptionen på afrejsedagen. 

 

Vi beder dig om at overholde og respektere dette! 

Alle campingreglerne findes i receptionen. 

 

Med venlig hilsen, dit Camping Bleialf-team 


