
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERN REGLEMENT 

El presente reglamento está redactado para su comodidad con el fin de que disfruten plenamente de su estancia en el Camping el Torres . Reglamento conforme a la 

normativa legal aplicable según DECRETO 6/2015 de 23 de enero, del Consell regulador de los campings y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la 

C.V.(2015/563) . (DOCV núm. 7451 de 27.01.2015). 

1. Toegang tot de camping: Iedere persoon die toegang tot een verblijf of tot de faciliteiten van de camping wenst, moet zich bij de receptie melden en worden 

toegelaten tegen betaling van het geldende tarief. Het verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verplichting tot 

naleving ervan. De houder van de uitgereikte factuur voor de geleverde diensten is verantwoordelijk voor de daden/handelingen/omstandigheden van de 

gebeurtenissen die door hem/haarzelf en/of door degenen die hem/haar vergezellen worden uitgevoerd. 

2. Minderjarigen: Minderjarigen worden alleen geaccepteerd indien zij vergezeld worden door hun ouders of een andere volwassene die voor hen verantwoordelijk 

is. 

3. Bezoekers: Bezoekers kunnen, na toestemming van de camping, worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de ontvangende kampeerder. Indien bezoekers 

worden toegelaten, kan van de ontvangende kampeerder een vergoeding worden gevraagd voor zover de bezoeker toegang heeft tot de diensten en/of faciliteiten 

van de camping. (deze vergoeding kan bij de receptie worden geraadpleegd) 

4. Voertuigverkeer en parkeren: Alleen voertuigen die toebehoren aan de kampeerders die op de camping verblijven, zullen op de camping mogen circuleren. De 

slagbomen bij de ingang zijn gesloten van 00:00 uur tot 07:00 uur en verkeer is verboden gedurende deze periode. Voertuigen moeten rijden met een maximumsnelheid 

van 10 km/u. 

5. Voertuigen en toebehoren: Alleen voertuigen in goede staat worden geaccepteerd. Om veiligheidsredenen moeten alle voertuigaccessoires (zoals luifels) in 

overeenstemming zijn met de technische industriële normen van het product en niet met de hand gemaakt zijn. 

6. Lawaai en stilte: Wij vragen onze klanten om geen lawaai te maken dat de buren kan storen en wij bevelen een geluidsvrije rustperiode aan tussen 23:00u en 

08:00u. 

7. Faciliteiten: Iedereen moet zorgen voor een goed uiterlijk en netheid van zijn voorzieningen. Het is verboden een plaats te verlaten, het terrein van een voorziening 

met persoonlijke middelen af te bakenen/af te bakenen, of sleuven in de grond te graven/te maken. De bungalow of kampeerplaats moet op de dag van vertrek 

schoon worden achtergelaten. Elke handeling die de netheid, de hygiëne en het uitzicht van de camping zou kunnen schaden, is verboden. Eventuele schade zal voor 

rekening van de veroorzaker zijn. Het is verboden tenten bij te plaatsen in de bungalowzone. Aanplantingen en bloemen moeten worden gerespecteerd. Het is 

verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te snijden of beplantingen aan te leggen, evenals te wassen buiten de daarvoor bestemde emmers. Het is ten strengste 

verboden voertuigen te wassen op de terreinen, aangezien er een ruimte is in de daarvoor bestemde installaties. Het is de klanten uitdrukkelijk verboden om op de 

standplaatsen elementen te installeren die niet overeenstemmen met het tijdelijke, juiste en gebruikelijke gebruik van de campings of elementen die het toeristische 

imago van het etablissement schaden. In het bijzonder is het niet mogelijk om vloeren, hekken, gootstenen, elektrische apparaten of enig ander element te installeren 

dat door zijn installatie een beeld van permanentie op de camping overbrengt, en de installatie ervan door de klant vormt voldoende reden voor de beëindiging van 

het contract, ongeacht de modaliteit ervan, zonder recht op enige schadevergoeding. Deze reden tot opzegging wordt vermeld in het huishoudelijk reglement van het 

etablissement, en kan worden uitgeoefend na waarschuwing van de gebruiker en in geval van diens weigering om het geïnstalleerde te verwijderen. 

8. Afvalwater: Om redenen van hygiëne en behoud van bomen en planten, moet afvalwater worden geloosd in de chemische toiletten van de sanitaire voorzieningen. 

9. Elektriciteit: Het is verboden uw elektriciteitsvoorziening aan te sluiten op een ander stopcontact dan het stopcontact dat aan de gehuurde plaats is toegewezen. 

10. Huishoudelijk afval: Huishoudelijk afval moet in de containers worden gedeponeerd. Respecteer de kleuren voor recycling. 

11. Veiligheid: Alleen barbecues op gas of elektriciteit en elektrische aansluitingen volgens de geldende voorschriften zijn toegestaan. De directie is in geen geval 

verantwoordelijk voor eventuele diefstal op de camping. Gelieve de receptie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verdachte persoon die zich op de camping 

bevindt. Hoewel de camping onder toezicht staat, dienen de gebruikers de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun privébezittingen te beschermen. De 

klant dient zelf een verzekering af te sluiten voor wettelijke aansprakelijkheid voor eventuele schade die hij op de camping veroorzaakt. Gelieve de veiligheidsregels 

te respecteren. 

12. Honden: Elke hond, waarvan de toegang door de receptiediensten is toegelaten, moet te allen tijde bij zijn verantwoordelijke eigenaar blijven, onder diens toezicht 

en verantwoordelijkheid. Zij mogen niet alleen op de camping worden achtergelaten, zelfs niet wanneer zij zijn vastgebonden. Uit respect voor de andere 

kampeerders, moeten honden regelmatig van de camping worden gehaald. Het is verboden honden op de camping te laten poepen. Honden zijn niet toegestaan in de 

gemeenschappelijke ruimtes (bar op de camping, strandbar, receptie en supermarkt) en bij het zwembad. De toegang tot de camping is verboden voor honden van 

gevaarlijke rassen. 

13. Zwembad: Wij verzoeken u de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, evenals de tijdschema's die bij de ingang van de camping en bij het zwembad 

zijn opgehangen. Enkele van deze regels zijn: douchen is verplicht bij aankomst in het zwembad, de toegang tot het pierenbadje is verboden voor kinderen ouder dan 

8 jaar. Kinderen die nog luiers nodig hebben, moeten speciale luiers dragen voor het zwembad. 

14. Bekendmaking van het reglement: Dit reglement hangt uit aan de ingang van de camping en aan de receptie. 

15. Overtredingen van de regels: De directie behoudt zich het recht voor om klanten die deze regels hebben overtreden te vragen de camping te verlaten. 



 

Nombre y apellidos Firma 

  

  

VERKOOPVOORWAARDEN 

 Niet-contractuele foto's en plannen. Om gebruik te kunnen maken van de aangeboden faciliteiten en activiteiten/diensten dient u aandachtig de algemene verkoopvoorwaarden 

te lezen die van toepassing zijn op het contracteren van diensten. 

Elke reservering impliceert de naleving van de volgende algemene voorwaarden: 

 

• Reserveringsvoorwaarden: 

De reservering is effectief zodra de klant al zijn gegevens heeft doorgegeven en akkoord is gegaan met de algemene verkoopvoorwaarden of de eventueel overeengekomen specifieke voorwaarden, de aanbetaling heeft 

ontvangen en bevestigd is door Camping El Torres, die de vrijheid heeft om te beslissen naargelang de beschikbaarheid, en in het algemeen, alle omstandigheden die afbreuk kunnen doen aan de uitvoering van de 

gemaakte reservering. De standplaatsen en accommodatie worden toegewezen in volgorde van reservering. De directie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegewezen standplaatsen 

of accommodatie te wijzigen, hetgeen u geen recht op terugbetaling geeft. Wij trachten echter rekening te houden met uw voorkeuren. De reservering van een staanplaats of accommodatie geschiedt strikt op persoonlijke 

titel. In geen geval mag de reservering worden onderverhuurd of doorgegeven aan andere personen dan diegenen van wie de gegevens tijdens het reserveringsproces zijn verzameld. 

• Pitches: 

De basisprijs omvat de staanplaats voor een kampeerauto of een caravan met auto of een tent met auto, twee personen, water, riolering en toegang tot de sanitaire voorzieningen en infrastructuur van de camping. 

Elektriciteit is niet inbegrepen in de basisprijs. Het grootst mogelijke aantal personen op een kampeerplaats is 6, ongeacht hun leeftijd. 

• Bungalows:  

De bungalows zijn van alle gemakken voorzien. Camping El Torres behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of families met meer leden dan de capaciteit van de geboekte en 

gehuurde bungalow. Extra tenten zijn niet toegestaan. Roken is in geen enkele bungalow toegestaan. Voorwaarden voor betaling en reservering van verblijven 

Voor verblijven van 0 tot 30 dagen in bungalows of standplaatsen: 

-Zonder reservering: volledige betaling van het verblijf zal worden gedaan bij aankomst. 

-Bij reservering: een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van de gereserveerde diensten is verschuldigd op het moment van reservering. Het volledige saldo moet bij aankomst worden betaald. 

Voor verblijven > 30 dagen in bungalows of standplaatsen: 

-Zonder reservering: bij aankomst wordt de eerste 30 dagen betaald. Een betaling om de 30 dagen zal worden gevraagd voor lange verblijven en moet aan het begin van elke maand worden betaald. 

-Bij reservering: een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van de geboekte diensten zal worden gedaan op het moment van de boeking. Een betaling om de 30 dagen is vereist voor lange verblijven en moet aan het 

begin van elke maand worden betaald. 

• Annuleringen en wijzigingen: 

-Wijziging van de reservering: Reserveringen kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de beschikbaarheid van de camping. Indien wij geen bericht van u ontvangen met de mededeling dat uw aankomstdatum is uitgesteld 

(hetgeen wij nogmaals schriftelijk zullen bevestigen), kan de staanplaats of bungalow 24 uur na de in de reservering vermelde aankomstdatum weer beschikbaar komen, waarbij alle rechten en de eventueel betaalde 

aanbetaling vervallen. Extra personen of andere aanvullende diensten moeten bij de receptie worden aangegeven, alleen de vooraf ingeschreven personen kunnen op Camping El Torres verblijven. Elke niet meegedeelde 

en niet bij aankomst betaalde toeslag zal aan de eigenaar van de staanplaats of bungalow in rekening worden gebracht tegen het tarief van een volledige nacht. Niet gebruikte diensten Verblijven die onderbroken of 

verkort worden om redenen buiten de wil van de camping (late aankomst of vervroegd vertrek) geven geen recht op terugbetaling. 

-Annuleringen: Annuleringen moeten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging geschieden. Indien u meer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van uw verblijf annuleert, zal 10% van de aanbetaling door Camping 

El Torres worden ingehouden (het poststempel dient als bewijs) als annuleringskosten. Bij annulering tussen 8 en 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf houdt Camping El Torres 50% van de aanbetaling in (het 

poststempel dient als bewijs) als annuleringskosten. In geval van annulering minder dan 8 dagen voor de aanvang van het verblijf, zal 100% van de aanbetaling door Camping El Torres worden ingehouden (het poststempel 

dient als bewijs) als annuleringskosten. 

-Borg: Voor de bungalows wordt een borg van 100€ gevraagd bij aankomst. U krijgt een inventarislijst die binnen 2 uur moet worden gecontroleerd en teruggebracht. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, wordt 

niet in aanmerking genomen. Bij vertrek of check-out, nadat de staat van de bungalow in zijn geheel is gecontroleerd, als deze in perfect schone staat verkeert, zonder ontbrekende of beschadigde uitrusting en als er 

geen onderbroken of verkort verblijf is geweest, zal de borgsom aan u worden terugbetaald. Het inhouden van de waarborg sluit geen bijkomende schadevergoeding uit indien de gemaakte kosten hoger zijn dan het 

bedrag van de waarborg. 

Voor kampeerplaatsen met een verblijf van meer dan 30 dagen wordt bij aankomst een borg van € 100 gevraagd. Deze borgsom wordt bij vertrek terugbetaald indien er geen sprake is van een onderbroken of verkort 

verblijf. 

• Uw verblijf: 

-Aankomst: De receptie van de camping is geopend van 8.00 tot 20.00 uur. 

U kunt zich vanaf 13.00 uur op de kampeerplaatsen installeren. U kunt de huurbungalows vanaf 16.00 uur betrekken. 

-Tijdens uw verblijf: de camping kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, brand, natuurrampen, enz. en in geval van incidenten die de wettelijke aansprakelijkheid van de klant betreffen. De cliënt 

moet beschikken over een eigen verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. De campingeigenaar van een staanplaats of een bungalow is verantwoordelijk voor de hinder of schade die wordt veroorzaakt door 

personen die met hem op de camping kamperen of hem op de camping bezoeken. 

-Vertrek: De kampeerplaatsen en bungalows moeten voor 12 uur verlaten worden. De bungalows moeten in een perfecte staat van netheid worden achtergelaten. In het geval dat de accommodatie niet is schoongemaakt 

op het moment van vertrek, zal een schoonmaaktoeslag van 30€ in rekening worden gebracht. In het geval van vertrek buiten het vastgestelde tijdschema, kan een extra dag in rekening worden gebracht volgens de 

geldende prijs. 

• Geschillen: 

Iedere klant is verplicht de bepalingen van het algemeen reglement voor het gebruik van de voorzieningen en diensten na te leven, alsmede de aanwijzingen van het campingpersoneel inzake gebruik en gewoonten te 

respecteren. De camping kan iedere persoon die het interne gebruiksreglement van de camping niet respecteert, verwijderen zonder dat enige terugbetaling wordt geëist. Elke klacht betreffende niet-conformiteit van 

de diensten ten opzichte van de contractuele verbintenissen moet schriftelijk worden ingediend, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, binnen de 30 dagen na het einde van het verblijf. De cliënt aanvaardt dat het 

toepasselijke recht het Spaanse recht is. De hoven en rechtbanken van Villajoyosa zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden. 

In geval van geschillen met gebruikers die woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Spanje, komen de partijen overeen, afziend van de jurisdictie die hen zou kunnen toekomen, dat de internationale 

jurisdictie om kennis te nemen van het geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze algemene voorwaarden voor de aanwerving zal overeenkomen met de rechters en rechtbanken van de stad Villajoyosa. 

 


