
 

ParkRegels village ocelandes 

 

 

Woning 

Wij gaan er van uit dat u andermans eigendommen zult respecteren. Gebruik de goederen 
uitsluitend waarvoor ze bestemd zijn. Om schade te voorkomen verzoeken wij u voetballen 
en soortgelijke spelen rond de woning te vermijden.  

Het is verboden tenten op te zetten en te overnachten buiten de woning.  

Het is niet toegestaan om met meer mensen dan het toegestane aantal bedden in de  
woning te overnachten. 

Het is niet toegestaan om door andermans tuinen of andere groenvoorzieningen te lopen. U 
dient uitsluitend gebruik te maken van de aangelegde wegen en paden.  

De gazons worden meerdere malen per week ‘s nachts gesproeid. Zorg er s avonds voor 
dat er niets op het gras staat. Ook worden de gazons 1 maal per 14 dagen gemaaid. Dit kan 
enige overlast veroorzaken, wij vragen hiervoor uw begrip. 

Bij het (tijdelijk) verlaten van de woning dienen dakramen gesloten te worden en dienen de 
(evt.) zonneschermen ingehaald te worden en stoelkussens binnengehaald te worden. Het 
kan in deze streek zeer onverwachts stormen en/of regenen. Uiteraard dient de woning bij 
vertrek afdoende te worden afgesloten. 

 

Veiligheid 

Iedereen is verplicht zich zo spoedig mogelijk bij aankomst en bij definitief vertrek te melden 
bij de receptie. 

Parkeren op de wegen is niet toegestaan. Auto’s/motoren/aanhangers moeten op de aan-
wezige parkeerterreinen worden geparkeerd. Kampeerauto’s en caravans zijn niet toege-
staan. Op het terrein geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur.  

Het is ten strengste verboden open vuur aan te leggen. Er mogen uitsluitend elektrische  
barbecues gebruikt worden. Instructies van de beheerder ter voorkoming van brand dienen 
te allen tijde te worden opgevolgd.  

 

Hygiëne 

U dient uw afval in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container langs de 
Route du Tailleur te deponeren. Daar bevinden zich ook containers voor papier, plastic en 
glas.  
U dient ervoor te zorgen dat het nog niet in de container afgeleverde vuil met name ‘s 
nachts niet buiten gezet wordt.  

 

Zwembad 

Voor gebruik van het zwembad bent u verplicht de daar aanwezige douche en voetenbak te 
gebruiken. Roken is niet toegestaan bij het zwembad.  

Om schade aan de pompen te voorkomen en om de waterkwaliteit te garanderen: 
Laat niets in het water achter (het zwembad is geen toilet en ook geen afvalbak).  

 

 



 

(Zwembad) 

Het meenemen van eten en drinken bij het zwembad is niet toegestaan. Dit heeft te maken 
met de strenge Franse wetgeving op dit gebied en uit hygiënisch oogpunt. Ook het gebruik 
van luchtbedden en ballen is niet toegestaan.  

Het is verboden om buiten de openingstijden in of rondom het zwembad aanwezig te zijn.  

 
Als ouder/begeleider dient u er rekening mee te houden dat er bij het zwembad geen  
toezicht aanwezig is. Voor het zonder toezicht (laten) verblijven van kinderen in of rondom 
het zwembad kunnen de eigenaren/Vereniging van Eigenaren en de Parkmanager dan ook 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.  

Kinderen zonder zwemdiploma mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene en 
met zwemhulpmiddelen het zwembad gebruiken.  

 
Gelieve stoelen en/of parasols na gebruik weer op de juiste wijze terug te zetten en parasols 
in te klappen. 

 
Tennisbaan  

De tennisbaan mag alleen met het juiste schoeisel (geen zwarte zolen) betreden worden.  

Bij gebruik van de tennisbaan dient u uw naam en huisnummer op de daarvoor bestemde 
lijst te noteren (de inschrijflijst vindt u bij de receptie).  

De maximale speeltijd is 1 uur per dag en in het hoogseizoen 45 min. per dag. 

 
Rust  

U dient er voor te zorgen dat op geen enkel moment de rust in het park wordt verstoord. U 
dient de draagwijdte van het geluid van geluidsapparatuur, televisietoestellen en  
muziekinstrumenten te beperken tot de grenzen van uw perceel. 

 
Huisdieren  

Het is voor huurders niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.  

 
Aansprakelijkheid  

De eigenaren/Vereniging van Eigenaren en haar beheerder kunnen niet aansprakelijk  
worden gesteld voor diefstal, verlies, schade, kwetsing of ongeval tijdens en ten gevolge van 
het verblijf op het park. Tevens kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het  
onklaar of eventueel buiten werking raken van technische installaties of het uitvallen of  
sluiten van voorzieningen/faciliteiten op het park.  

 

Overlast  

Iedere overlast aan anderen in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Klachten hieromtrent 
gelieve u te melden bij de receptie.  

De parkbeheerder (of zijn vertegenwoordiger) is bevoegd om personen uit het park te  
verwijderen die de bovenstaande regels, maar ook de regels die van toepassing zijn  
op normaal sociaal gedrag, niet naleven.  


