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   REGLEMENT  

1. Check -in : Na zijn aankomst, moet elke gast een geldig document en eventueel 
kortingskaarten (ACSI, ANWB, camping club, etc.) aantonen voor de aanmelding. Bij 
het inchecken, zal elke gast een bandje krijgen dat zij om de pols voor het hele verblijf 
zullen dragen. De directie behoudt zich het recht voor om niet te accepteren de gasten 
die geen gelig document meehebben, of dat niet persoonlijk consistent is met de 
kenmerken van de camping. 
Minderjarigen kunnen binnen alleen maar als zij begeleid worden door zijn ouders, 
oudere mensen of volwassenen die de totaal verantwoordelijkheid daarvoor moeten 
nemen. Binnenkomst van personen of dingen is altijd onderworpen aan de 
toestemming van de directie. 
De toewijzing van de plaats zal worden uitgevoerd door het management dat de gast 
op de hoogte zal brengen van alle voorzieningen waaraan hij zich tijdens het verblijf 
zal houden. Een verandering van plaats of verlenging van het verblijf is alleen 
toegestaan na speci�ieke toestemming van het management. Het niet naleven van het 
hele reglement betekent de onmiddellijke verwijdering van de camping. De directie zal 
er zorg voor de toewijzing van de zitplaats en zal ook de gast informeren over alle 
voorzieningen waaraan hij zich tijdens het verblijf zal houden. Elke van plaats of 
verlenging van het verblijf zal toegestaan zijn alleen maar na een toelating van de 
directie. 
 

2. Openingstijden : het toegangshek gaat open van 7:00 tot 23:00. Buiten deze uren zijn 
geluidoverlast streng verboden, net zoals het rondrijden van de camping met 
motorvoertuigen. Om vervelende situaties ter voorkomen, wordt aanbevolen om 
aankomsten en alle transfers binnen de camping te regelen. Voor de vrede tussen 
gasten, moet auto zo min mogelijk worden gebruikt. In iedere geval, moeten alle 
motorvoertuigen met een maximumsnelheid van 5 km/h rijden. 
 

3. Staanplaatsen : de toegewezen staanplaats is beperkt en dus de hele, ook de auto, 
moet – tenzij anders wordt overeengekomen met de directie – binnen staan en 
handhaven van een band van 50 cm op de omtrek. Alleen maar een uitrusting (1 auto+ 
1 caravan; 1 auto of scooter + tent; 1 camper) moet in de staanplaats liggen. Daarom 
moet de rest als extra worden beschouwd zoals beschreven in de huidige prijslijst. 
Installatie van uitrusting moet worden uitgevoerd onmiddellijk na de 
aanmeldingsprocedure. Energievoorziening in alle staanplaatsen is minimum 6 
Ampère. De auto die in de staanplaats ligt moet minimum 1 Mt ver van de caravan/tent 
staan. Het is totaalverboden om caravans of auto’s bij de staanplaats af te wassen 
(gebruik alstublieft onze Camperservice area). Het is verboden om het toegewezen 
plaats te veranderen zonder de toewijzing van de directie. Het is ook verboden om 
tenten vlakbij de mobilhomes of in ongenummerde plaatsen of die niet door de directie 
toegewezen zijn. 



 

Società di gestione: San Benedetto S.r.l 

Sede legale: Strada Bergamini, 14 - fraz. San Benedetto - 37019 - Peschiera del Garda VR • Tel. 

0039.0457550544 • Fax 0039.0457551512 

Sito web: www.campingsanbenedetto.it • Email: info@villaggiosanbenedetto.it • P.IVA 01374580239 

4. Mobilhomes: Gasten zijn hartelijke welkom om alle uitrusting in de mobilhome en 

dezelfde mobilhomes zorgvuldig te behandelen. Zij moeten voor de inrichting zorgen 

vooral bij bepaalde weersomstandigheden. Parkeren bij de mobilhomes is verboden, 
met uitzondering van de Panorama’s. Alleen maar laden en lossen van goederen is 
toegelaten, zonder de doorgang te belemmeren. Voldoende en ongenummerde 
parkeerplaatsen staan altijd ter beschikking van onze gasten. 
Bij het uitchecken wordt de mobilhome gecontroleerd alleen tijdens kantooruren, van 
7:00 tot 23:00 uur zoals gespecificeerd in de boekingsvoorwaarden, ook geldig in geval 
van directe aankomst zonder reservering. 
 

5. Uitrusting gebruikt: het gebruik van alle uitrusting is toegestaan overeenkomstig de 
bepalingen en tijden van de directie. Het is verplicht om de bestemming van de 
uitrusting te respecteren, vooral die hygiënische. Sanitaire voorzieningen worden 
vooral geleidelijk geopend op basis van het aantal gasten en hun behoeften. Met 

betrekking tot het gebruik van radioapparatuur, tv, enz., is het toegestaan zonder 
natuurlijk de andere gasten storen. 
 

6. Zwembaden: zwembaden zijn alleen maar voor campingsgasten; het wordt 
aanbevolen dat gasten het blootgestelde reglement volgen. Directie behoudt zich het 
recht voor te verwijderen iedereen die zullen het reglement niet respecteren en de 
buren te storen. Directie is niet verantwoordelijk voor ongelukken door het 

negeren van deze regel. 
 

7. Kinderen: alle kinderen die minder dan 10 zijn en de camping uitrusting gebruiken 
zullen door een volwassene moet begeleiden die de verantwoordelijkheid op zich 
neemt, en vrij de directie en de camping grond van alle verantwoordelijkheden pleit. 

Directie is niet verantwoordelijk voor ongelukken door het negeren van deze regel 
(toiletten, speeltuin, enz.). 
Kantoor openingstijden: receptie is open vanaf 7.00 tot 23.00 ('s nachts zijn er 

nachtwaker) terwijl vanaf 8:00 tot 12:00/ 17:00 tot 20:00 zal Kassa beschikbaar. 
Buiten deze tijden, zal niet mogelijk zijn om betalingen te doen, documenten te 
verzamelen, etc. Bovendien kunnen de kantoren een kortere openingstijd volgen 
Tijdens het laag- en middenseizoen, zoals aangegeven op de kantoren zelf. 
 

8. Toeristenbelasting: 1,10 EUR per persoon per dag, moet de bestaande belasting 
direct in campingplaats en contant bij aankomst worden betaald. Het is  van toepassing 
tot een maximum van 21 opeenvolgende nachten, met uitzondering van kinderen tot 
12 jaar en alle geïnteresseerde categorieën zoals gemeld in de mededeling van de 
gemeente van Peschiera del Garda. 

 

9. Bewaking: camping is omheind en de veiligheidsdienst wordt voldaan door personeel 
dat zowel overdag als ‘s nachts kan worden herkend. In iedere geval, moet het 
personeel ervoor zorgen dat de regels in dit reglement nageleefd worden. De gasten 
wordt verzocht om op hun bezittingen te letten, aangezien de directie niet 
verantwoordelijk is voor diefstal anders dan voor zaken die uitdrukkelijk aan het 
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kantoor zijn geleverd. De gast verbindt zich ertoe verbinden deze bewakings- en 

controleactiviteit, zich altijd beschikbaar te stellen aan het beveiligingspersoneel en, 

indien gevraagd, zijn persoonlijke gegevens te versterken samen met informatie over 
hun verblijf op de camping. 
 

10. Huisdieren: huisdieren zijn toegestaan alleen maar na het toegewezen van de directie 
en het toezicht van de verplicht medische gegevens. De eigenaar zal moeten de andere 
gasten niet. Honden moeten altijd aan de lijn. Huisdieren zijn toegestaan in de meeste 
mobilhomes maar zij zijn niet toegestaan bij de zwembaden en in de Top Village. Het is 
absoluut verboden om huisdieren in de mobilhomes te wassen; daarvoor bestaat er 
een speciaal Pet Bath bij de groep faciliteiten dichterbij Receptie. Het is totaalverboden 
om huisdieren in mobilhomes of in staanplaatsen alleen te laten. 
 

11. Ziekten: alle besmettelijke ziekten zullen tijdig gerapporteerd worden op de directie 

die bijgevolg zal handelen om de aangename gasten te verwijden. 
 

12. Natuur: het is verboden om water te verspillen, afvalstoffen te gooien of buiten de 
geschikten afvalcontainers te laten; op de grond te gooien of in de afvalcontainers, op 
de grond oliën, kokende of gezouten vloeistoffen te gieten, aan de flora in de camping 
schade toe te brengen, of ook vuur te maken. Alleen het gebruik van gasbarbecue is 
toegestaan; als alternatief is een uitgerust en omheind area waar het mogelijk is om 

vuren aan te steken met houtskool/hout aan te steken volgens verplichte 
gedragsregels en veiligheid. Het is verboden om de plaatsen af te bakenen met hekken, 
bloemenvazen enz. 
 

13. Recycling: bij San Benedetto camping geven we veel om recycling. Plastic, papier en 

glas moeten zaken los worden aangeboden. Overal in camping zijn er recycling area’s: 
onze gasten zijn hartelijk welkom om correct te recycleren en de doorzichtige zakken 
voor droog afval, en die bio-afbreekbare voor het nat afval te gebruiken. Het is 

verboden om zwarte of ondoorzichtige zaken gebruiken want moet het afval visueel 
herkend zijn. 
 

14. Bezoekers: Toegelaten van bezoekers binnen de camping is toegestaan alleen na de 
toewijzing van de personeel en de levering van een geldig document (ID kaart, 
rijbewijs, paspoort). Na één uur, zal het prijslist tarief worden absoluut toegepast. Alle 
bezoeken zullen tevoren afgesproken met de directie die, op basis van de 
beschikbaarheid, zal of niet beweren. Toegang is toegestaan alleen maar te voet en dus 
de auto’s zullen buiten de camping geparkeerd om het verkeer van voertuigen niet aan 
te tasten. Degenen die bezoekers ontvangen zullen natuurlijk verantwoordelijk voor 
hun houding zijn. 

Wij nodigen onze gasten uit om de punten en ontsnappingsroutes van het blootgestelde 
noodplan te bekijken. 

De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor inefficiënties door mislukte leveringen, 
accidentele storingen aan de apparatuur of andere oorzaken van overmacht. Zonder enige 
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reden zullen op het tijdstip van vertrek, erkende kortingen zijn om eventuele of vermeende 

verstoringen die kunnen optreden te dekken. Wij wijzen ook elke verantwoordelijkheid af 

voor schade toegebracht aan andere gasten, van weersomstandigheden, natuurrampen, 
epidemieën, ziekten en diefstallen van zaken die niet uitdrukkelijk aan de directie zijn 
overgedragen. De toegang tot de camping impliceert acceptatie van de huidige prijslijst en van 
dit reglement. 

 

 

 

 


