Huishoudelijk reglement en tarieven van het Camperpark Veurne
Het oprijden en verblijven op dit kampeerautoterrein houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met
volgend huishoudelijk reglement en de daarin beschreven voorschriften respecteert.
Artikel 1 – het kampeerautoterrein
Het kampeerautoterrein is gelegen in de Noordstraat 163/A, eigendom van en wordt uitgebaat door
het autonoom gemeentebedrijf Veurne.
Op het terrein is de politieverordening van 28 juni 2021 inzake het verblijf op een
kampeerautoterrein van toepassing, zoals toegevoegd (BIJLAGE 1) aan dit huishoudelijk reglement.
Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s of zwerfwagens. Andere
motorvoertuigen zijn niet toegestaan op het terrein om te parkeren of te overnachten, met inbegrip
van caravans of woonwagens.
Er zijn 34 standplaatsen voorzien, elk duidelijk afgebakend. Er wordt slechts één kampeerauto per
standplaats toegestaan.
Standplaatsen vooraf reserveren is mogelijk. De digitale link hiervoor is http://camperpark.veurne.be
Artikel 2 – het gebruik
Het kampeerautoterrein is 24 op 24 uren open en dit het volledig kalenderjaar, behoudens perioden
van onderhoudswerken op het terrein.
Kampeerauto’s kunnen maximum 7 opeenvolgende dagen gebruik maken van het kampeerautoterrein en dus overnachten. Tussen ieder gebruik van dezelfde kampeerauto dient minstens [twee]
dagen te liggen.
Bij bijzondere gelegenheden of bijzondere omstandigheden kan het autonoom gemeentebedrijf
Veurne de toegang tot het kampeerautoterrein verbieden.
Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers mogen geen
voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein.
Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband blijven en de eigenaars van de dieren
instaan voor het opruimen van de uitwerpselen.
Artikel 3 – orde en netheid
De gebruiker gebruikt de aanwezige faciliteiten volgens de principe van de goede huisvader :
1° 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 ;
2° het terrein dienst steeds proper en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval dienst correct
gesorteerd en in de geschikte containers gedeponeerd te worden. Wanneer de recipiënten vol zijn
dient het afval te worden meegenomen ;
3° afvalwater wordt in het bestemd loospunt geloosd te worden ;
4° drinkwater wordt afgetapt in de sanizuil ;
5° het sanitair in de sporthal wordt steeds zuiver en hygiënisch achtergelaten ;

6° defecten worden om ieders veiligheid steeds gemeld aan de balie van de dienst Visit (bij dringende
technische interventies mag het servicenummer gehanteerd worden).
Artikel 4 – tarieven
Het autonoom gemeentebedrijf hanteert de volgende tarieven (inclusief BTW) :
Periode
01 januari – 31 mei
01 juni – 31 augustus
01 september – 31 december

Dagtarief
14 €
18 €
16 €

Dit tarief omvat het gebruik van alle voorzieningen, o.a. gebruik van elektriciteit, lossen afvalwater,
vullen drinkwater, sanitair, …).
De gebruiker kan binnen dezelfde tijdseenheid het terrein verlaten en nadien oprijden.
Er worden geen kortingen voorzien voor voorafgaandelijke reservaties of het gelijktijdig boeken van
meerdere standplaatsen.
Artikel 5 – veiligheid
Op het informatiebord aan de ingang van het kampeerautoterrein worden de volgende
noodnummers aangebracht :
Hulpdiensten
Politie
Anti-gifcentrum
Wachtpost huisartsen
Wachtpost apothekers
Visit Veurne
Technische interventies

112
101
+ 32 (0)70 245 245
1733
+32 058 33 55 31

Artikel 6 – aansprakelijkheid
Het autonoom gemeentebedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, vandalisme
of schade die zich zou voordoen aan de kampeerauto en bijhorend materiaal van de gebruiker.
Betwistingen worden enkel voor de rechtbank van Veurne beslecht.
Artikel 7 – vergunning en klachtenbehandeling
Het departement Internationaal Vlaanderen van de Vlaamse Overheid is de bevoegde instantie die
de vergunning toekent en waar verdere informatie kan verkregen worden over de reglementering
inzake de exploitatie van een openluchtrecreatief terrein en de rechtsmiddelen die algemeen voor
handen zijn bij geschillen en waar de gebruiker (toerist) een klacht kan indienen.
Departement Internationaal Vlaanderen
Afdeling Toeristisch Ondernemen en Strategische Goederen
Dienst Toeristische Vergunningen
Boudewijnlaan 30 – bus 80
B-1000 Brussel

T : + 32 (0)2 553 29 50
E : logies@iv.vlaanderen.be
Artikel 8 – inwerkingtreding
Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 augustus 2021.

BIJLAGE 1
Politieverordening inzake het gebruik van een kampeerautoterrein
Artikel 1 – Algemeen
Deze verordening bepaalt de algemene gebruiksvoorwaarden die moeten nageleefd worden op een
erkend kampeerautoterrein, onverwijld andere bepalingen in de huishoudelijke reglementen van de
exploitanten van betrokken terreinen.
Artikel 2 - Aanduiding zones
Een kampeerautoterrein wordt in de onmiddellijke omgeving aangeduid met een verkeersbord E9h.
Artikel 3 – Verblijf
Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op een kampeerautoterrein.
Het aantal inwoners van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien in
de kampeerauto.
Artikel 4 – Openbare rust
Tussen 22 uur en 06 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden.
Artikel 5 – Veiligheid
Elke gebruiker of bezoeker dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het gebruik van de
installaties, bij het parkeren, rondrijden of verblijven op het kampeerautoterrein.
Artikel 6 – Verbodsbepalingen
Tijdens het verblijf op het kampeerautoterrein zijn verboden :
1° handelingen verrichten die schade kunnen aanbrengen aan de zuiverheid, hygiëne en het uitzicht
van het kampeerautoterrein ;
2° andere constructies opzetten (zoals tenten, zeilen, …), behoudens deze die deel uitmaken van de
vaste uitrusting van de kampeerauto zelf ;
3° andere voertuigen, behoudens fietsen, te parkeren ;
4° touwen of waslijnen bevestigen aan installaties, bomen en opstanden die zich bevinden op het
kampeerautoterrein ;
5° open vuur maken ;
6° agressiviteit, provocerend of aanstootgevend gedrag t.a.v. andere gebruikers, omwonenden of
derden ;
7° het gebruik van radio’s of andere geluidsapparatuur is mogelijk voor zover het andere gebruikers
of omwonenden niet stoort ;
8° huisdieren alleen achter laten in de kampeerauto of het kampeerautoterrein ;
9° zwerfafval achterlaten ;
10° instructies van de lozing van afvalwater negeren ;
11° kampeerauto wassen, behoudens het reinigen van de voorruit en de zijruiten van de
bestuurderscabine van de kampeerauto ;

12° buiten de aangegeven standplaatsen parkeren ;
13° handel drijven of publiciteit maken.
Artikel 6 – Wijzigingsbepalingen
In de algemene verordening ter voorkoming van overlast van 25 mei 2010 en haar latere wijzigingen,
wordt een artikel 5.5. toegevoegd, luidend als volgt :
“5.5. Onverminderd de artikelen 5.1 t/m 5.3 wordt het verblijf op een kampeerautoterrein geregeld
in een bijzondere politieverordening zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 28 juni 2021.”
Artikel 7 – Sanctionering
De overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete, conform de beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2010 houdende vaststelling van
een algemeen reglement op de administratieve sancties opgelegd door de hiertoe door de
gemeenteraad aangestelde ambtenaar, conform de procedure in artikel 119 bis, § 9 tot en met 12
van de nieuwe gemeentewet, en onverminderd de bepalingen inzake herhaling, samenloop en
verzachtende omstandigheden, vervat in de beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2010
houdende vaststelling van een algemeen reglement op de administratieve sancties.

