Huisregels op de Platz für Camping Aachen,
Branderhofer Weg 11, D-52066 Aken
Deze huisregels maken uitdrukkelijk deel uit van de
overeenkomst tussen de gebruiker van de Platz für
Camping Aachen (hierna Kampeerplaats genoemd)
en Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen (hierna
KuBa genoemd) als exploitant van Kampeerplaats.
1. Huisrecht
KuBa bezit het huisrecht op Kampeerplaats. KuBa
kan personen de toegang tot Kampeerplaats
weigeren en personen en voertuigen van
Kampeerplaats verwijderen, als dit in het belang is
van KuBa of andere gebruikers van Kampeerplaats.
2. Voertuigen
a) Op Kampeerplaats gelden de regels van het
verkeersreglement. Rijden op Kampeerplaats buiten
de daartoe bestemde wegen is verboden.
Voertuigen mogen alleen stapvoets rijden. In het
algemeen hebben alleen voertuigen van gebruikers
toegang tot Kampeerplaats.
b) Alle voertuigen, ongeacht of het campers,
caravans of personenauto’s zijn, mogen alleen
worden
geparkeerd
op
de
volgens
de
gebruiksovereenkomst toegewezen staplaatsen.
c) Op Kampeerplaats mogen voertuigen niet
gewassen, gerepareerd of onderhouden worden.
3. Aantal gebruikers
De staplaatsen mogen alleen worden gebruikt door
het
aantal
gebruikers
dat
in
de
gebruiksovereenkomst is vermeld.
4. Tenten
Tenten mogen alleen worden opgesteld op de
daartoe bestemde plek. Voertuigen mogen niet op
deze plek rijden of geparkeerd worden. Ze moeten
op de daartoe bestemde parkeerplaatsen worden
geparkeerd.

d) Uitwerpselen en afvalwater moeten in gepaste
reservoirs verzameld en via het beschikbare
sanitaire station verwijderd worden.
e) Eventueel afval moet gescheiden in de daartoe
bestemde containers worden verzameld. Het
achterlaten van gevaarlijk afval of grotere
hoeveelheden afval dan bij normaal huishoudelijk
verbruik is verboden.
f) Schade dient direct aan KuBa te worden
gemeld.
7. Middag- en nachtrust
Op Kampeerplaats geldt een middagrust van 13.00
tot 15.00 h en een nachtrust van 22.00 tot 7.00 h.
Tijdens deze rusttijden moet elke lawaaihinder,
vooral door radio’s, tv’s of andere afspeelapparaten
worden voorkomen.
8. Keuring autogas
In geval van een lpg-installatie moet de gebruiker
een officieel geldig keuringsrapport bij zich hebben
en dit bij de aanmelding spontaan overleggen.
9. Barbecueën
a) Op Kampeerplaats mag alleen met geschikte
apparaten worden gebarbecued. In principe is
alleen een elektrische barbecue of een apparaat op
gas toegestaan.
b) Als hinder voor andere gebruikers door rook en
geur is uitgesloten, mag men ook een barbecue op
houtskool gebruiken. Asresten mogen pas nadat ze
compleet gedoofd zijn, worden verwijderd.
c) Kampvuur en open uur zijn verboden op
Kampeerplaats.
10. Gebruik
a) Kampeerplaats dient ter bevordering van het
individuele toerisme in de stad Aken.
b) Gebruik
voor
woondoeleinden
is
niet
toegestaan.
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5. Dieren
a) Honden, katten en andere huisdieren zijn in
principe toegelaten op Kampeerplaats. Ze moeten
in het voertuig worden gehouden.
b) Buiten het voertuig is het verplicht om alle dieren
aan te lijnen. De eigenaars zijn verplicht om
eventuele uitwerpselen op Kampeerplaats te
voorkomen of ze direct en compleet volgens de
voorschriften te verwijderen.
c) Men dient ervoor te zorgen dat dieren geen
geluidshinder veroorzaken die het verblijf van
andere gebruikers nadelig beïnvloedt. Dieren zijn
niet toegestaan in de sanitaire inrichtingen en
nutsruimten.
6. Netheid
a) De staplaatsen, alle inrichtingen, de toe- en
afvoerstations en de plantsoenen moeten met zorg
behandeld en schoongehouden worden. Na gebruik
moet alles schoon worden achtergelaten.
b) De douchecabines mogen niet met schoenen
voor buitenshuis worden betreden.
c) Kinderen tot 6 jaar mogen de sanitaire
inrichtingen alleen onder begeleiding van een
volwassen persoon betreden en gebruiken.

www.aachen-camping.de
info@aachen-camping.de

