
 

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE RUIMTE VOOR CARAVANS 

Artikel 1.- Gebruik van de camperplaats.

De gebieden bestemd voor het parkeren van campers zijn onderworpen aan de volgende gebruiksregels: 

0.- Deze parkeerplaats voor campers is 100% privé. 

1.- Ze kunnen alleen parkeren in de zones die zijn gereserveerd voor voertuigen die worden herkend als campers of voertuigen die zijn 

gehomologeerd als voertuigen-huis, en zijn uitgesloten van elk ander type voertuigen zoals caravans, bestelwagens, vrachtwagens, 

auto's of motorfietsen. 

2.- In principe is de parkeerplaats voor campers een gratis gebruik en algemene pleziervoorziening voor gebruikers. Er is 

echter een vergoeding (aankoop in de winkel) voor het gebruik van water en elektriciteit als regelgevend element voor het 

juiste gebruik. Zowel water als elektriciteit zijn schaarse goederen.

Het grootste deel van de elektriciteit die in dit gebied wordt geproduceerd, is afkomstig van de productie zelf door zonnepanelen en de rest van de 

gekochte elektriciteit is afkomstig van 100% hernieuwbare energie. 

3.- De voertuigen zullen te allen tijde de afbakening van de ruimte voor hun parkeerplaats respecteren en zich te allen tijde onthouden van 

het naar buiten verwijderen van enig element behalve: tafels en stoelen. 

4.- De maximale verblijfsduur is 24 uur vanaf het moment van stoppen tot het verlaten van het plein. Alleen in gevallen van overmacht of 

noodzaak, en voorafgaande melding van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebied of het wijnhuis, of zelfs door het melden van 

de e-mail: info@artcava.com , mag deze maximaal toegestane tijd worden overschreden.

5.- Gebruikers hebben een ruimte voor de afvoer van grijs en zwart water geproduceerd door campers of 

soortgelijke voertuigen, evenals een drinkwaterinlaat. In dit gebied zal het niet mogelijk zijn om te parkeren en zal 

het in optimale hygiënische omstandigheden beschikbaar zijn voor gebruikers, die het na gebruik moeten bewaren.

Het schema voor waterafvoer is van 8.00 tot 10.00 uur. 

Het is ook uitdrukkelijk verboden elk type voertuig te wassen. 

6.- Gebruikers kunnen geen vervelende geluiden maken. Het is in ieder geval verboden om de stroomgeneratoren te starten 

tijdens de pauzes (tussen 22.00 uur en 09.00 uur).

7.- De gebruikers van de camperplaatsen zullen zich houden aan elke vorm van indicatie die de wijnmakerij voorschrijft voor de zorg en het 

behoud van het gebied, en voor het respect en de goede nabuurschap met de andere bezoekers van het landgoed. 

8.- Het is volstrekt verboden om te stoken met hout- of gasbarbecues, buiten de binnenplaats van het pand, zoals hieronder 

aangegeven. 



 

9. De eigenaren van de woning kunnen te allen tijde de door de camperplaats afgebakende ruimte ter beschikking 

stellen voor ander gebruik, zonder dat dit enige vergoeding voor de gebruiker inhoudt. 

10.- Het parkeerterrein voor campers wordt niet bewaakt en de eigenaren van het pand zijn niet 

verantwoordelijk voor handelingen die kunnen optreden in voertuigen zoals diefstal, schade of iets dergelijks. 

11.- Het zal niet mogelijk zijn om zonder kleren (of kleding met bretels) te gaan, door zones buiten het eigen gebied van campers, zal het altijd 

correct gekleed moeten gaan, in de gemeenschappelijke ruimtes van het landgoed. 

12.- Elk huisdier moet 100% van de tijd van het verblijf worden vastgebonden en bewaakt. In ieder geval zijn de verantwoordelijken voor het 

gebied in geen geval verantwoordelijk voor situaties die verband houden met huisdieren en huisdieren. Het is absoluut verboden voor huisdieren 

om toegang te krijgen tot de gemeenschappelijke ruimtes van de boerderij, de wijnmakerij, de winkel, enz ...

13.- Om toegang te hebben tot drinkwater en elektriciteit, moet u de aankoop van een cadeaubon ter waarde van € 10 aanvragen voor 

gebruik in de wijnmakerij, zolang er een minimumaankoop van € 20 is. 

Het verkrijgen van deze cadeaubon gebeurt in de winkel tijdens de openingsuren, meestal van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 

uur, als het niet kan worden verkregen, gebeurt dit via internet (online), of als er iemand de leiding heeft over de wijnmakerij daar. Er wordt altijd 

een ontvangstbewijs verstrekt.

14.- Volg te allen tijde de instructies van de verantwoordelijke met betrekking tot de geplande bezoeken, activiteiten of 

wijnproeverijen. 

15.- Het gebruik van water of elektriciteit is absoluut verboden als er geen overnachting is. 

16.- Zowel elektriciteit als water zijn gesloten van 00.00 uur tot 8.00 uur 's ochtends. 

17.- Het is niet toegestaan afval in de omgeving of omgeving achter te laten, midden in het dorp is er een afvalpunt en recycling. 

18.- De eigendom van het gebied behoudt het recht op toegang 

Plattegrond met voorzieningen: 

Overnachting 

Barbecue 

H2O-evacuatiegebied 

Picknickplaats 



 

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE RUIMTE VOOR CARAVANS - ABSTRACT 

Artikel 1.- Gebruik van de camperplaats. 

De gebieden bestemd voor het parkeren van campers zijn onderworpen aan de volgende gebruiksregels: 

0. - Privéruimte 

1.- Alleen campers / campers 

2.- Gratis (overnachting) 

3.- Kamperen is niet toegestaan 

4. - Maximaal verblijf van 24 uur 

5.- Grijs en zwart waterafvoergebied 

6.- Stilte van 22.00 uur tot 09.00 uur, inclusief generatoren en motoren 

7.- Respecteer het gebied en andere bezoekers van de wijnmakerij 

8.- Het is niet toegestaan om buiten het gereserveerde gebied te schieten 

9.- Onbewaakt gebied 

10.- Er geldt een dresscode buiten het campergebied 

11.- Gebonden huisdieren 

12.- Aankoop van een cadeaubon voor het gebruik van water en elektriciteit (**) 

13.- Het schema voor de evacuatie van water is van 8u tot 10u van de ochtend. 

14.- Er mag geen afval op het hele landgoed worden gestort, het moet naar het dorp worden gebracht. 

15.- Het recht op toelating voorbehouden 

* Het grootste deel van de elektriciteit die in dit gebied wordt geproduceerd, is afkomstig van de productie zelf door zonnepanelen en de rest van 

de gekochte elektriciteit is afkomstig van 100% hernieuwbare energie. 

* * Het verkrijgen van deze cadeaubon gebeurt in de winkel tijdens de openingsuren, meestal van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 16.00 uur tot 

19.00 uur, als het niet kan worden verkregen, gebeurt dit via internet (online), of als er iemand de leiding heeft over de wijnmakerij daar. Er wordt 

altijd een ontvangstbewijs verstrekt.

* * * Zie bijlage voor meer informatie over de genoemde punten. 



 


