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REGULATIE 

Bij het betreden van de ruimtes van de San Benedetto Camping Relais, gaat de gast, op de hoogte 

van de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit valse documenten 

en valse verklaringen, op grond van en voor de doeleinden van de huidige wetgeving, als gevolg 

van het verblijf op de bovengenoemde structuur ook uit verantwoordelijkheid voor alle leden van 

zijn eigen kern en verklaart en accepteert: 

• de lichaamstemperatuur te laten meten op de door de Directie voorgeschreven wijze; 

• in het bezit zijn van de Nationale Groene Pas; 

• niet eerder positief getest zijn op Covid-19, niet onderworpen zijn aan de verplichte 

quarantainemaatregel; 

• geen direct contact te hebben gehad met Covid-19 positieve proefpersonen in de afgelopen 

14 dagen; 

• om het management onmiddellijk op de hoogte te stellen van het optreden van symptomen 

die aan Covid-19 kunnen worden toegeschreven; 

• zich ervan bewust te zijn dat, hoewel San Benedetto camping Relais elke maatregel 

nauwgezet goedkeurt en toepast volgens de bepalingen van de gezondheidsautoriteit voor 

de beheersing van risico's, deze nooit volledig kunnen worden geëlimineerd; 

• zich ertoe verbinden actief samen te werken bij het opvolgen van de instructies en 

bepalingen van de directie van San benedetto Camping Relais, met bijzondere aandacht 

voor individueel en collectief gedrag en de maatregelen die moeten worden genomen om 

het risico van besmetting door Covid-19 te beperken; 

• om altijd de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen bij u te hebben (chirurgisch 

masker of iets dergelijks, wegwerphandschoenen, ontsmettingsvloeistof) ter voorkoming 

van en bescherming tegen besmettingsgevaar door Covid-19; 

• eventuele wijzigingen of annuleringen van activiteiten of van het verblijf zelf, in verband met 

het mogelijk optreden van symptomen van Covid-19, door uzelf of door familieleden, en / of 

door de identificatie van een mogelijke bron van besmettingsrisico, op de naar eigen 

goeddunken van de directie van San Benedetto Camping Relais. 

Bij aankomst op de camping dienen gasten de documenten te tonen, één voor elk, voor wettelijke 

registratie, de voorschriften en de veiligheidsmaatregelen die zijn geïmplementeerd om de 

verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, gelezen en volledig te aanvaarden, zoals vereist door de 

autoriteiten. Bevoegd (zie punt 1 ) bij het invullen van het privacybeleid en eventuele actiekaarten 

(ACSI, ANWB, Campingclub, etc.) te tonen om het tarieftarief toe te passen. Bij het inchecken 

ontvangt elke gast een identificatiearmband die tijdens het verblijf om de pols moet worden 

gedragen. De directie behoudt zich het recht voor om geen gasten te accepteren die geen 

reguliere documentatie overleggen en die niet persoonlijk overeenstemmen met de kenmerken van 

de camping. Minderjarigen hebben alleen toegang onder begeleiding van ouders, meerderjarige 

familieleden of volwassenen die de volledige verantwoordelijkheid voor hen opnemen jegens 

derden. Het betreden van personen of dingen op de camping is altijd onder voorbehoud van 

toestemming van de directie. De toewijzing van de plaats is de verantwoordelijkheid van de 

Directie, die de Gast zal informeren over alle bepalingen waaraan hij tijdens zijn verblijf moet 
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voldoen. Verandering van plaats of verlenging van het verblijf is alleen toegestaan na specifieke 

toestemming van het management. Het niet naleven van dit Reglement heeft onmiddellijke 

verwijdering van de Camping tot gevolg. 

Het openen van de slagboom naar de Camping volgt het volgende tijdstip: 7.00 - 23.00 uur. Buiten 

deze uren zijn alle storende geluiden, het binnenkomen en verlaten van de Camping door 

gemotoriseerde voertuigen absoluut verboden en daarom, om onaangename discussies te 

vermijden, wordt aanbevolen om zowel aankomst als in- en uitgang van de Camping te plannen. 

Voor een rustig leven moet de auto zo min mogelijk worden gebruikt; in ieder geval mag de 

snelheid op de camping voor alle motorvoertuigen niet hoger zijn dan 5 km/u. 

De receptie is geopend van 8.00 tot 22.00 uur, terwijl de kassier voor de betaling van verblijven 

van 8.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur is geopend. Buiten deze uren is het zonder 

reden mogelijk om betalingen te doen, documenten op te halen, enz. Afhankelijk van het seizoen 

hebben de kantoren mogelijk kortere openingstijden. De Nachtwakers zijn van 22.00 tot 8.00 uur 

aanwezig bij de receptie. 

De gereserveerde staanplaats is beschikbaar vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst en moet op 

de dag van vertrek om 12.00 uur verlaten zijn. De toegewezen plaats is afgebakend en daarom 

moet alle uitrusting, inclusief de auto, binnen blijven. In overeenstemming met de regionale 

bepalingen gericht op het indammen van de infectie, moet de toegangsdeur tot de accommodatie 

op de staanplaats zich noodzakelijkerwijs op een afstand van 3 m van de aangrenzende 

staanplaatsen bevinden. Er kan slechts één apparaat op de staanplaats worden geïnstalleerd (1 

auto + 1 caravan; 1 auto of motor + kamperen neigen; camper), daarom moet al het andere als 

extra worden beschouwd zoals vastgesteld door de huidige prijslijst. De installatie moet 

onmiddellijk na registratie bij het Bureau worden uitgevoerd. Het is verboden om de door de 

directie toegewezen stoel te wijzigen. De levering van elektriciteit is minimaal 6 A. De auto die op 

de kampeerplaats geparkeerd staat, moet minimaal 1 m verwijderd zijn van de caravan / tent. Het 

wassen van caravans en auto's op de staanplaats is ten strengste verboden (gebruik de camper-

serviceplaats). als u op de dag van vertrek na 12.00 uur stopt, wordt de volgende dag volledig in 

rekening gebracht, staanplaatsen en bemanning. 

De gereserveerde stacaravan is op de dag van aankomst vanaf 17.00 uur beschikbaar en moet op 

de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten. Bij overhandiging van de sleutels is een borg 

vereist die bij vertrek zal worden teruggegeven, onder voorbehoud van verificatie van bepaalde 

weersomstandigheden. Het is niet toegestaan om in de buurt van de gebouwen te parkeren, met 

uitzondering van Mobilhomes. Alleen het lossen/laden van bagage is toegestaan, dit moet 

gebeuren zonder het normale verkeer te hinderen. Tijdens het verblijf zijn er grote ongenummerde 

parkeerplaatsen beschikbaar voor het parkeren van auto/motor. Op het moment van uitchecken 

wordt de controle van de wooneenheid alleen uitgevoerd na overhandiging van de sleutels, houd 

er rekening mee dat het vertrek tijdens kantooruren moet plaatsvinden. Anders wordt de 

overschrijving op een later tijdstip gedaan en wordt de aanbetaling die bij het inchecken is betaald, 
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per bankoverschrijving (€ 5,00) op kosten van de begunstigde geretourneerd. Als u op de dag van 

vertrek na 10.00 uur stopt, wordt de volgende dag het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Het gebruik van al het kampeermiddel is toegestaan op de wijze en op de tijden zoals bepaald 

door de Directie. Het is verplicht om het juiste beoogde gebruik van de apparatuur te respecteren, 

met bijzondere aandacht voor de hygiënische. In het bijzonder zullen de toiletten geleidelijk worden 

geopend in functie van het aantal gasten en hun behoeften. In overeenstemming met de geldende 

gezondheidsvoorschriften is het verplicht om de handen te ontsmetten met alcoholische gel 

(aanwezig zowel buiten als binnen de toiletgroepen, in speciale verdelers die duidelijk zichtbaar 

zijn geïnstalleerd) voor en na het in contact komen met kranen, mengkranen, deurklinken, 

kleerhangers. Wat betreft het gebruik van hun radio, tv, enz. Apparaten, het gebruik ervan is alleen 

toegestaan op een laag volume zonder de buren en / of alle gasten te storen. 

 

Het gebruik van de zwembaden is strikt voorbehouden aan Campinggasten. Het wordt aanbevolen 

om de specifieke voorschriften te respecteren die bij de ingang ervan zijn geplaatst. De directie 

behoudt zich het recht voor om degenen die het niet respecteren en die de andere gasten met hun 

gedrag storen, uit de zwembaden te verwijderen. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor 

ongevallen als gevolg van het niet naleven van deze regel. In het bijzonder, volgens de geldende 

gezondheidsvoorschriften, is het betreden van de badkuip, CONTINGENT, toegestaan door het 

dragen van een pet, na een zeepachtige douche over het hele lichaam, en met inachtneming van 

de veiligheidsafstanden, zoals uiteengezet in de site. het dragen van een badmuts is verplicht. 

Alle kinderen onder de 10 jaar die de kampeeruitrusting gebruiken, moeten in hun bewegingen 

worden gevolgd door een volwassene die de verantwoordelijkheid op zich neemt jegens derden, 

waardoor het management en de accommodatie van elke verantwoordelijkheid worden ontlast. De 

directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die zich voordoen bij het gebruik van 

apparatuur (speeltuin, toilet, enz. 9) als gevolg van het niet naleven van deze regel. 

 

 

Art.10 -  Toeristenbelasting 

Het is gelijk aan € 1,50 en wordt betaald bij het saldo van het verblijf. Het geldt per dag per 

persoon tot een maximum van 21 opeenvolgende nachten, met uitzondering van kinderen tot en 

met 12 jaar en alle betrokken categorieën zoals vermeld in de mededeling van de gemeente 

Peschiera del Garda. 

De camping is omheind. Een bewakings- en controledienst wordt verzekerd door herkenbaar 

personeel zowel overdag als 's nachts, maar gasten worden verzocht op hun bezittingen te letten, 

aangezien de Directie niet aansprakelijk is voor eventuele diefstallen, behalve voor zaken die 

uitdrukkelijk aan het Bureau zijn geleverd. Het personeel moet ervoor zorgen dat de regels van 
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deze verordening worden nageleefd. De gast verbindt zich ertoe deze toezichts- en 

controleactiviteit aan te moedigen door zich op elk moment ter beschikking te stellen van het 

beveiligingspersoneel en op verzoek zijn persoonlijke gegevens en informatie met betrekking tot 

zijn verblijf op de camping te verstrekken. 

Huisdieren zijn alleen toegestaan na toestemming en na verificatie van de verplichte 

gezondheidsdocumentatie. De eigenaar moet voor de hygiëne zorgen en ervoor zorgen dat hij de 

andere gasten niet stoort. Honden moeten altijd aan de lijn worden gehouden. Het is verboden om 

met dieren de zwembaden, Elite en Top Village-gebieden te betreden. Huisdieren zijn toegestaan 

in sommige soorten wooneenheden. Het is ten strengste verboden om dieren te wassen in de 

toiletten en in alle delen van de camping behalve in het Pet Bath, een specifieke ruimte die 

beschikbaar is in de Services Group in de buurt van de receptie. We herinneren u eraan dat het 

ten strengste verboden is om dieren onbeheerd achter te laten in de wooneenheden en 

staanplaatsen. 

Alle infectieziekten moeten onmiddellijk worden gemeld aan de Directie, die op gepaste wijze zal 

handelen door, in de gevraagde gevallen, de betrokken Gasten te verwijderen. 

 

Het is verboden water verkeerd te verspillen of te gebruiken, afval buiten de daarvoor bestemde 

containers te gooien of achter te laten, de brandende sintels op de grond of in de afvalbakken te 

gooien, olie, kokende, zoute of afvalvloeistoffen op de grond te gieten, de aanwezige flora in de 

camping, licht vuren. Alleen het gebruik van een gasbarbecue is toegestaan; als alternatief is er 

een uitgerust gebied (Fire Point) beschikbaar, omheind, waar het mogelijk is om vuren aan te 

steken met houtskool / hout volgens de gedrags- en veiligheidsregels die worden getoond. Het is 

verboden de staanplaatsen af te bakenen met hekken, hekken, bloempotten of iets anders. 

Bij San benedetto besteden we bijzondere aandacht aan de gescheiden afvalinzameling. In het 

hele dorp zijn ecologische eilanden aangelegd: we nodigen onze gasten uit om ze correct te 

gebruiken en de doorzichtige zakken voor droog afval en biologisch afbreekbare zakken voor nat 

afval te gebruiken. Plastic, papier en glas dienen zonder zak geleverd te worden. Het gebruik van 

zwarte of ondoorzichtige zakken is verboden, afval moet altijd op zicht herkenbaar zijn. 

De toegang van bezoekers is alleen toegestaan na toestemming van het personeel, de afgifte van 

een identificatiedocument en de betaling van de betreffende vergoeding. In overeenstemming met 

de geldende regering en regionale voorschriften ter bestrijding van de infectie, is een verklaring 

van goede gezondheid vereist van iedereen die het dorp betreedt. We herinneren u er ook aan dat 

alle bezoeken vooraf moeten worden overeengekomen met het management dat, op basis van 

beschikbaarheid, al dan niet toestemming geeft. Toegang is alleen toegestaan met een masker en 
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te voet, daarom moeten auto's buiten worden geparkeerd, zonder het normale verkeer te hinderen. 

Het is duidelijk dat degenen die gasten ontvangen, verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. 

We nodigen onze vriendelijke gasten uit om de inzamelpunten en vluchtroutes te bekijken op het 

getoonde noodplan. 

 

De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor slechte diensten als gevolg van een gebrek aan 

voorraden, accidentele uitval van apparatuur of andere oorzaken van overmacht. Bij vertrek 

worden zonder enige reden kortingen verleend om eventuele of vermeende inefficiënties te 

dekken. Bovendien wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door andere 

gasten, weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën, ziekten en diefstal van iets dat niet 

uitdrukkelijk aan het management is overgedragen. Het betreden van de Camping houdt 

automatisch in dat u akkoord gaat met de huidige prijslijst en dit Reglement. 

 

Alle bepalingen van deze verordening, aangenomen op de San Benedetto Camping Relais voor de 

preventie en bestrijding van Covid-19, kunnen, volgens nauwkeurige overheidsvoorschriften, 

onderhevig zijn aan wijzigingen, aanpassingen en variaties tijdens het verblijf. De gast verbindt 

zich er onvoorwaardelijk toe deze te respecteren en elke nieuwe actie te aanvaarden die moet 

worden ondernomen. 

 


