
 

Gebruiksreglement kampeerautoterrein 
 
Het oprijden en verblijven op dit kampeerautoterrein houdt in dat u akkoord gaat met volgend 
gebruiksreglement en de daarin beschreven voorschriften en verbodsbepalingen aldus 
respecteert: 
 
Artikel 1.  Het kampeerautoterrein 

1.1.  Het kampeerautoterrein is eigendom van het gemeentebestuur Anzegem. 
1.2.  Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s (geen caravans 

en/of tenten). 
1.3.  Er zijn 5 kampeerautoplaatsen voorzien die duidelijk afgebakend zijn. 

Kampeervoertuigen zijn niet toegelaten op de parkeerplaatsen voor personenwagens. 
1.4.  Andere voertuigen zoals motorvoertuigen of personenwagens zijn niet toegelaten om 

te parkeren op de voorbehouden kampeerautoplaatsen of te overnachten. 
1.5.  Het kampeerautoterrein is uitgerust met elektriciteits- en watervoorziening en 

afvalbakken. 
 
Artikel 2.  De gebruikers 

2.1.  De gebruiker verbindt zich ertoe correct op de aangegeven plaats te parkeren. 
2.2.  De gebruikers van het kampeerautoterrein zijn rechtmatige eigenaar of huurder van 

hun kampeerauto. 
2.3.  Het aantal bewoners van de kampeerauto mag niet hoger liggen dan het aantal 

slaapplaatsen voorzien in de kampeerauto (bijkomende slaapgelegenheden zijn niet 
toegelaten). 

2.4.  Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die schade zou kunnen 
aanbrengen aan de zuiverheid, hygiëne en het uitzicht van het kampeerautoterrein.  

2.5.  Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers kunnen 
geen voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein en mogen enkel overnachten in 
de kampeerauto van hun gastheer/vrouw. Er mogen geen tenten bij geplaatst worden. 

2.6.  Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gaan en de eigenaars van de 
dieren instaan voor het opruimen van de uitwerpselen. De eigenaars van de huisdieren 
blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor hun huisdieren. 

 
Artikel 3.  Gebruik 

3.1.  Het kampeerautoterrein is het volledige jaar, 7 dagen op 7 en 24 op 24 uur open. 
Reserveren is niet mogelijk. 

3.2.  Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op het kampeerautoterrein. De 
maximale gebruiksduur bedraagt 72 opeenvolgende uren. Tussen ieder gebruik met 
dezelfde kampeerauto dient minstens 3 dagen te liggen. 

  



 

 
Artikel 4.  Orde en netheid 

4.1.  Het gebruikte terrein dient steeds proper en vrij van afval achtergelaten te worden. 
Afval moet correct gesorteerd worden en in de geschikte containers gedeponeerd 
worden. Wanneer deze vol zijn dient het afval te worden meegenomen. 

4.2.  Septisch water dient in het sanitair station volgens de aldaar aangegeven instructies 
geloosd te worden. Het sanistation wordt steeds zuiver en hygiënisch achtergelaten. 

4.3.  Vuil niet-septisch water wordt geloosd in de rioolkolk. 
4.4.  Misbruiken hiertegen kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig de bepalingen 

uit het algemeen politie- en gasreglement (titel 8 - hoofdstuk 1 - afdeling 4) , evenals 
overeenkomstig de bepalingen betreffende opruimkosten zwerfvuil en sluikstort uit het 
gecoördineerd gemeentelijk retributiereglement. 

 
Artikel 5.  Rust 

5.1.  Tussen 22.00u. ’s avonds en 6.00u. ’s Morgens dient de nachtrust te worden 
gerespecteerd. 

 
Artikel 6.  Tarieven 

6.1.  Drinkbaar water kan met behulp van een waterslang afgetapt worden aan het 
sanistation mits betaling van €1 voor 40 liter. 

6.2.  Stroom kan genomen worden aan de stroomzuil mits betaling van €1 per 2kWh. 
6.3.  Bij wanbetaling zal de toegang tot het terrein in de toekomst ontzegd worden. 
6.4.  Betaling is enkel mogelijk cash met €1 – muntstukken. 
 
Artikel 7.  Methode 

7.1.  Drinkbaar water kan met behulp van een waterslang afgetapt worden aan het 
sanistation. 

7.2.  Stroom kan genomen worden aan de stroomzuil. 
 
Artikel 8.  Veiligheid 

8.1.  Iedereen dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het omgaan met installaties, 
parkeren of rondrijden op het kampeerautoterrein. Daarom is het verboden om meer 
dan 15 km/u te rijden op het kampeerautoterrein. 

8.2.  Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes, …) opgesteld worden 

behalve deze behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf. 

8.3.  Aan de installaties of bomen van het terrein mogen geen waslijnen opgehangen 

worden. 

8.4.  Het is te allen tijde verboden open vuur te maken. Er mag geen vuurwerk afgestoken 

worden. 

8.5.  Elke plaats telt hoogstens 4 (gevulde of lege) gasflessen met een gezamenlijk volume 

van maximaal 200 liter. 



 

Artikel 9.  Gebruik van de installaties 

9.1.  De installaties dienen steeds volgens de aangebrachte instructies gebruikt te worden. 
De herstelkosten voor schade die veroorzaakt wordt door niet correct gebruik, worden 
tegen de werkelijke kostprijs  steeds verhaald op de gebruiker. Andere bijkomende 
kosten voor herstel van schade aan het openbaar domein of gemeentelijke 
infrastructuur zijn onderhevig aan de bepalingen van het gecoördineerd gemeentelijk 
retributiereglement, en aan de bepalingen uit het algemeen politie- en gasreglement. 

9.2.  Defecten worden om ieders veiligheid onmiddellijk gemeld bij het gemeentebestuur 
van Anzegem. 

9.3.  Het wassen van een kampeerauto is verboden op het kampeerautoterrein. Het reinigen 
van de voorruit en de zijruiten van de bestuurderscabine is wel toegelaten. 

 
Artikel 10.  Noodnummers 

10.1.  Noodnummer 112 
10.2.  Ziekenwagen/Brandweer 100 
10.3.  Politie 101 
10.4.  Antigifcentrum 070 245 245 
10.5.  Wachtdienst geneesheer 1733 of 056 68 78 88 
10.6.  Wachtdienst apotheker 0903 99 000 
10.7.  Ziekenhuis Waregem 056 62 31 11 
10.8.  Gemeentebestuur Anzegem 056 69 44 40 
 

Artikel 11.  Slotbepalingen 

11.1.  Het is verboden om handel te drijven en publiciteit te voeren. 
11.2.  Het gemeentebestuur Anzegem kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 

of diefstal die zich zou voordoen aan de kampeerauto van de gebruiker. 


