Camping reglement
Regels zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn als iedereen rekening houdt met elkaar en
geeft om de natuur. Toch hebben we gemerkt dat niet alles altijd even vanzelfsprekend is.
Daarom hebben we de belangrijkste regels op onze camping hieronder op een rijtje gezet.


We gaan er vanuit dat iedereen die bij ons vakantie komt vieren, het fijn vindt om naakt
te kamperen. Natuurlijk begrijpen we dat er redenen zijn om soms even niet naakt te zijn
(zonnebrand, koelte, naar de winkel etc). In het restaurant is het overgrote deel van de
gasten 's avonds gekleed maar als u liever zonder kleren komt, dan mag dat wel.



We vragen u begrip te tonen voor jongeren die minder gemakkelijk omgaan met het

naakt zijn. We vinden het geen probleem dat deze groep af en toe een lang t-shirt, pareo
of handdoek draagt. Bikini’s, zwembroeken en zichtbaar gedragen lingerie passen niet
op onze camping. Binnen de omheining van het zwembad is bloot zijn verplicht. De

medewerkers van de camping zijn aan het werk en zijn dan meestal gekleed. We vinden
het fijn dat u lid bent van de NFN of van een naturisten- vereniging maar we stellen het
niet verplicht.



Provocerende piercings zijn op onze camping niet toegestaan.

Door het warme klimaat hebben we niet zoals in Nederland onbeperkt water tot onze
beschikking. We vragen u daarom zuinig te zijn met water, niet onder de stromende

kraan af te wassen en kort te douchen.


Ouders met kleine kinderen worden verzocht samen naar het sanitairgebouw te gaan
om te voorkomen dat er met kostbaar water gespeeld wordt.



We hebben geprobeerd het terrein zo in te delen dat de plaatsen voldoende ruimte
bieden voor ieders privacy. We vragen u bij het inrichten van hun kampeerplek,
rekening te houden met de privacy en het uitzicht van medekampeerders.



We willen graag het natuurlijke karakter en de rust op de camping bewaren. We vragen
u daarom geen gebruik te maken van airco’s. 's Avonds koelt het op onze camping
voldoende af, dus lekker slapen is nooit een probleem.



We vragen u ook rekening te houden met andere kampeerders bij het aanbrengen van
buitenverlichting en het gebruik van radio en tv.



Een naturistencamping is een veilige omgeving. Uw eigendommen blijven echter wel uw

verantwoordelijkheid. Het is mogelijk telefoons en andere kleine apparaten gratis op te

laten laden bij de receptie.



Gebruik voor het horizontaal plaatsen van uw caravan/camper een wig of leen bij ons
wat extra blokken hout. We vragen u geen kuilen te graven in het terrein en zo min

mogelijk en voorzichtig over het gras te rijden als het nat is. We helpen graag even met
onze tractor.


Om het gras zoveel mogelijk te ontzien en te zorgen dat de volgende kampeerders ook
nog een mooie groene kampeerplek aantreffen, vragen we u gebruik te maken van

luchtdoorlatende tenttapijten of ecogrondzeil. Het gebruik van dicht plastic grondzeil
wordt niet toegestaan.


U kunt uw auto parkeren op uw eigen plek of de centrale(nacht) parkeerplaats. Tussen
8 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds is het toegestaan de auto te gebruiken om

(stapvoets) het terrein te verlaten (en natuurlijk weer terug te komen). Komt u na 22.00
uur terug of wilt u voor 8 uur vertrekken, dan graag de auto op de centrale
(nacht)parkeerplaats parkeren.


We zijn trots op de prachtige natuur op onze camping en bij het strandje. We vragen u
er, net als wij, zuinig op te zijn. Ruim afval op, gooi niets op de grond en wees extra
voorzichtig met de nieuw aangeplante boompjes.



In de hele Provence bestaat er gevaar voor bosbranden. Daarom zijn open vuren,
vuurkorven en barbecues op houtskool door de brandweer verboden.



We hebben veel materialen die we ter beschikking stellen of uitlenen (koelkasten,
ligbedden, boeken, spelletjes, kano’s etc.). We willen u vragen er zuinig op te zijn.



Blauwe vloeistof voor het chemisch toilet verstoort het evenwicht van onze biologische

waterzuivering. Daarom mag alleen groene vloeistof gebruikt worden. Blauwe vloeistof
kan geloosd worden op de camperparkeerplaats in Castellane.


Huisdieren zijn welkom op onze camping. We vragen eigenaren ze aangelijnd uit te laten
buiten de kampeergebieden en uitwerpselen op te ruimen. Op de eigen plaats hoeven ze
niet aan de lijn op voorwaarde dat andere kampeerders er geen last van hebben.



Drankmisbruik en gebruik van drugs is op onze camping niet toegestaan. Het gebruik

van drugs en sterke drank door minderjarigen leidt tot onmiddellijke verwijdering van
de camping.

