Camping Spineuse
Malome 7
B-6840 Neufchâteau
Tel. +32 (0) 61 27 73 20
info@camping-spineuse.be
www.camping-spineuse.be

Informatie en camping reglement.
Openingstijden: Receptie: Vanaf 08u30, tot 21:00. Afhaal maaltijden kunt u vanaf 17u00 tot
18u00 afhalen, hierna bent u van harte welkom in de bistro. Zwembad: Vanaf 10u30 tot 20u00.
Alle bezoekers dienen zich aan te melden bij de receptie!

Receptie: Elke dag kunt u vers brood bestellen bij de receptie, bij bestelling af te rekenen!

Sanitair, douchen en afwassen: Warm water is gratis. Gelieve hier spaarzaam mee om te gaan.
Er bevindt zich een chemisch toilet bij het achterste sanitair gebouw.

Wi-Fi: Wi-Fi is gratis. U kunt inloggen op Wifi Spineuse middels het wachtwoord dat bij de receptie
gegeven kan worden. Let wel: doordat we in een gebied zitten waar er nog geen optimaal systeem
wordt aangeboden, is de Wi-Fi op sommige plaatsen beperkt. We hebben voor u het maximale uit
het aanbod van onze provider gehaald.

Activiteiten: In het hoogseizoen organiseren wij geregeld activiteiten. Let op de aankondigingen
bij de bistro.

Voortent: Het is niet toegestaan een 100% dichte folie of worteldoek in de voortent te leggen; we
streven ernaar dat er voor elke kampeerder fris groen gras aanwezig is.

Stroom: Op elke plaats is stroom mogelijk met een Euro-stekker. Standaard heeft u 6 Amp, tegen
bijbetaling kunt u kiezen uit 10 of 16 Amp, alleen in juli en augustus worden alle stroomkasten
voorzien van 10 Amp. Tevens heeft u een verlengsnoer met voldoende lengte nodig; de
stroompalen bevinden zich namelijk niet altijd direct op de plaats.

Afval: De camping heeft verschillende afvalcontainers op de centrale plaats staan: • Papier en
karton, aub samenvouwen tot een plat pakket • PMD (Plastic flessen en kartons, Metalen
verpakkingen, Drankkartons) • Glas • Restafval: Enkel en alleen klein huisafval is toegestaan! Grof
vuil wordt niet geaccepteerd, dit dient u zelf in te leveren bij de vuilstort!

Camper service station: Achter aan de rotonde bevindt zich het camper service station om het
vuil water te lozen en vers water bij te tanken, hier kunt u ook uw chemisch toilet legen.

Wasserette: In het hoofdgebouw bevindt zich de wasserette. Hier staat een wasmachine, een
droger, een strijkijzer en een strijkplank. Voor gebruik melden bij de receptie.

Dieren: Voor het welzijn van onze dieren, is het is verboden de dieren op de camping te voederen.
Zij krijgen elke dag gecontroleerd hun portie voeding.

Kampvuur: Open vuur op het terrein is verboden! Er is een speciale plaats op het eiland in de
visvijver voorzien, waarop onder begeleiding een kampvuur gemaakt wordt.

Barbecue: Barbecueën is toegestaan, mits er een bescherming voor het gras onder de barbecue
gelegd wordt.

Wandelpaden: Op de camping zijn wandelpaden aangelegd. Deze lopen o.a. door de bossen met
een bovenaanzicht op de camping.

Rust: Muziek en lawaai uit radio’s, laptoppen en andere apparatuur is niet toegestaan. Respecteer
de rust om 22u00 en de stilte om 23u00.

Dieren: Gelieve uw huisdier over het gehele terrein aan te lijnen. De huisdieren dienen op het
uitlaatpad op de camping of buiten de camping te worden uitgelaten. Het sportveld/tententerrein,
het pad rond de vijver en de speeltuinen zijn geen uitlaatplaatsen voor huisdieren!

Auto: Op de camping wordt alleen stapvoets gereden! Let op spelende kinderen!

Aankomst en vertrek: De kampeerplaats kan vanaf 14u00 tot 20u30 betrokken worden en dient
bij vertrek vóór 12u00 schoon te worden achtergelaten. De stacaravan kan vanaf 15u00 betrokken
worden en dient bij vertrek voor 10u00 schoon te worden achtergelaten.

Burgerlijke aansprakelijkheid: De directie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen,
schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of
tijdens het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.

In noodgevallen kunt u dag en nacht bellen 0032 (0)61 27 73 20.

