
 

 

HONDEN REGLEMENT 

 

• Honden zijn welkom op de camping, ze moeten te allen tijde aan de lijn.  

• Honden zijn niet toegestaan in de sportzone, het zwembad, de mobilhomes, de appartementen, op 

het centrale strand en op het grasveld aan het meer. 

• Honden moeten buiten de camping begeleid worden voor hun behoeften. In het geval van 

vloeibaar en/of vast afval op de camping, vragen wij u vriendelijk, uit respect voor de mensen en de 

natuur om u heen, om het vloeibare afval met water te "wassen" of in het geval van vast afval om 

het te verwijderen met geschikte zakken. 

REGLEMENT VOOR HET TOELATEN VAN HONDEN OP HET STRAND (ALLEEN OP DE RIVER-STRAND naast 

de boothelling) 

1. Het binnenlaten van honden op het strand is alleen toegestaan op het strand genaamd River (naast de 

boothelling) van 9.00 tot 18.30 uur. 

2. De bezitter moet langdurig blaffen en overdreven levendig gedrag van zijn hond of anderszins gevaarlijk 

en die de rust van het strand kunnen verstoren, vermijden. Anders zal hij verplicht worden het strand te 

verlaten. 

3. Het is verboden de toegang tot het strand aan honden met agressief gedrag. 

4. Het is absoluut verboden dat honden vloeibare en vaste uitwerpselen op het strand uitstoten. 

5. Eventuele vaste uitwerpselen moeten onmiddellijk worden verwijderd met behulp van geschikte zakken 

en gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers. Anders zal dit worden gemeld en de onmiddellijke 

uitwijzing zal worden gevraagd. 

6. Honden moeten altijd aangelijnd zijn. 

7. Honden mogen nooit zonder toezicht op het strand worden achtergelaten en vrij rondlopen. 

8. Eigenaren zijn altijd verantwoordelijk voor eventuele schade aan eigendommen of personen die door 

hun hond wordt veroorzaakt. 

9. Honden die tegelijkertijd op het strand verblijven: maximaal nr. 7 

10. In het water is de hond vrij, maar de verantwoordelijkheid van zijn daden ligt altijd bij de bezitter. 

 

Het is mogelijk om de honden te "wassen" met behulp van de speciale fontein op het strand-rivier, het is 

absoluut verboden om zeep te gebruiken. 

Het is verboden de honden te wassen in de douches op het strand, in de hygiënische diensten, in de 

babyrooms of in de camper-service. 

 

DE DIRECTIE EN HET PERSONEEL BEHOUDEN ZICH HET ONBETWISTBARE RECHT VOOR OM NAAR EIGEN 

GOEDDUNKEN EN OP ELK MOMENT DIEGENEN TE VERWIJDEREN DIE DIT REGLEMENT NIET RESPECTEREN 

 
 


