Huishoudelijk reglement
Kampeerautoterrein
De Balokken
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (zitting van 26 maart 2012)
(de retributies waarvan sprake in dit document werden vastgelegd op de
gemeenteraadszitting van 3 september 2013)

BESLUIT :
Het oprijden en verblijven op dit kampeerautoterrein houdt in dat u akkoord gaat met volgend
huishoudelijk reglement en de daarin beschreven voorschriften en verbodsbepalingen aldus
respecteert:
Artikel 1: het kampeerautoterrein
-

Het kampeerterrein voor kampeerauto’s, gelegen op het eiland De Balokken, is
eigendom van en wordt uitgebaat door de Stad Wervik.

-

Op het eiland geldt art. 4.5 van de politiereglement van de stad Wervik zoals
hervastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 06.09.2005.

-

Het kampeerterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s of zwerfwagens.
Aan andere motorvoertuigen is het niet toegestaan op het terrein te parkeren of te
overnachten.

-

Er zijn 8 standplaatsen voorzien, elk duidelijk met lijnen afgebakend.

-

Reserveren van plaatsen is niet mogelijk.

Artikel 2: gebruikers
-

De gebruikers van het kampeerautoterrein zijn rechtmatig eigenaar of huurder van hun
kampeerauto.

-

Het aantal bewoners dat in de kampeerauto verblijft mag niet meer zijn dan het aantal
slaapplaatsen voorzien in het voertuig.

-

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: gebruik
-

Het kampeerterrein is het volledige jaar door 24/24 uur toegankelijk voor gebruik
overeenkomstig de gestelde gebruiksvoorwaarden en met inachtname van de
toepasselijke politiebepalingen.

-

De gebruiker krijgt pas toegang tot het terrein na inworp van muntstukken t.w.v 10 euro
aan de automaat die zich aan de ingang van het terrein bevindt. Vervolgens gaat de
slagboom omhoog.

-

De maximale gebruiksduur bedraagt 72 opeenvolgende uren. Tussen ieder gebruik
met dezelfde kampeerauto dient minstens vier dagen te liggen. Permanente bewoning is
dus niet toegelaten.

Artikel 4: orde en netheid
De kampeerder gebruikt de aanwezige faciliteiten volgens het principe van goede huisvader:
-

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.

-

Het terrein dient steeds proper en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval dient
correct gesorteerd in de geschikte containers gedeponeerd te worden. Wanneer de
recipiënten vol zijn dient het afval te worden meegenomen.

-

Septisch water dient in het sanitair station en volgens de aldaar aangegeven instructies
geloosd te worden.

-

Vuil niet-septisch water wordt in de aangegeven lozingsplaats nabij de uitgang van het
terrein geloosd.

-

Het sanitair station wordt steeds zuiver en hygiënisch achtergelaten.

-

Drinkwater dient d.m.v. een waterslang afgetapt te worden van het sanitair station. Een
exemplaar kan in bruikleen afgehaald worden bij de Dienst voor Toerisme Wervik of in
de nabijgelegen cafetaria op De Balokken.

-

Defecten worden om ieders veiligheid steeds gemeld aan de balie van de Dienst
Toerisme of bij de uitbater van de nabijgelegen cafetaria.

Artikel 5: rust
Tussen 22.00u en 06.00u dient de nachtrust gerespecteerd te worden.

Artikel 6: tarieven
-

Gebruik standplaats: 10 euro/max. 72u (incl. elektriciteit, lossen afvalwater en ledigen
chemisch toilet). Telkens de gebruiker met zijn kampeerauto het terrein verlaat en
nadien opnieuw wenst op te rijden, dient hij opnieuw 10 euro te betalen.

-

Vullen watertank: 1 euro (voor 100 liter water)

Artikel 7: verbodsbepalingen
-

Zijn tijdens een verblijf op het kampeerautoterrein verboden:
 handelingen die schade zouden kunnen aanbrengen aan de zuiverheid, hygiëne en
het uitzicht van het kampeerautoterrein;
 in een andere infrastructuur, zoals een tent of een caravan, of in een ander voertuig,
te kamperen of te verblijven;
 andere constructies op te stellen (zoals tenten, zeilen, antennes, …), behoudens deze
deel uitmaken van de uitrusting van de kampeerauto zelf;
 andere voertuigen met minstens drie wielen te parkeren;
 touwen of waslijnen te bevestigen aan installaties, bomen en opstanden zich
bevindend op het kampeerterrein;
 open vuur te maken. Het houden van een barbecue is toegestaan, mits een daartoe
geëigend toestel gebruikt wordt en geen aanmaakvloeistoffen worden aangewend;
 vuurwerk af te steken;
 huisdieren alleen achter te laten in de kampeerauto of op het kampeerautoterrein;
 zwerfafval achter te laten;
 de instructies m.b.t. lozing van afvalwater te negeren;
 de kampeerauto te wassen. Wel toegelaten is het reinigen van de voorruit en de
zijruiten van de bestuurderscabine van de kampeerauto;
 buiten de aangegeven standplaatsen te parkeren;
 sneller dan 15 km. per uur te rijden;
 handel te drijven of publiciteit te maken.

-

Overtredingen van de in art. 7 aangehaalde verbodsbepalingen kunnen aanleiding
geven tot een boete. Eventuele gevolgschade wordt steeds verhaald op de overtreder.

-

Wie illegaal water of elektriciteit afneemt, wordt geverbaliseerd. Bovendien worden de
gederfde inkomsten verhaald.

Artikel 8: 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 kampeerterrein.

-

Noodnummers:
Hulpdiensten
Politie
Anti-gifcentrum
Wachtdienst geneesheer
Wachtdienst apotheker
Dienst Toerisme Wervik
(= uitbater van dit terrein)
Vincent Verbrugge - diensthoofd
Cafetaria-uitbater De Balokken
Johan Desmet

112
101
+32 (0)70 245 245
+32 (0) 56 53 08 03
+32 (0)900 10 500
+32 (0)56 95 24 25
+32 (0)491 56 08 48
+32 (0)476 22 03 38

Artikel 9: aansprakelijkheid
Het stadsbestuur 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 Ieper beslecht.
Artikel 10: vergunning & 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

Meer info omtrent dit terrein:
Dienst voor Toerisme Wervik
Vincent Verbrugge (diensthoofd)
Koestraat 63
8940 WERVIK
T: +32 (0)56 95 24 25 – GSM: +32 (0)491 56 08 48
E: toerisme@wervik.be
W: www.wervik.be/toerisme > overnachten

