
Gebruiksreglement kampeerautoterrein sporthal Assenede 
 
Artikel 1 
Voor het gebruik van het kampeerautoterrein dient € 10,00 incl. BTW betaald te worden voor het openen 
van de slagboominstallatie. Dit dient enkel te gebeuren bij het oprijden van het terrein. Bij het verlaten van 
het terrein wordt de slagboominstallatie automatisch in werking gesteld. 
In dit bedrag is naast de toegang, ook het gebruik van elektriciteit inbegrepen en het storten van afval in de 
daartoe voorziene containers. 
 
Artikel 2 
Voor het verkrijgen van maximum 60l leidingwater dient € 1,00 incl. BTW ingeworpen te worden. Het 
leegmaken van de vuilwateropslagtank en chemisch toilet aan het sani-station is gratis. 
 
Artikel 3 
De vergoeding wordt ingevorderd vóór toegang verkregen wordt tot het kampeerautoterrein en vóór het 
verkrijgen van het leidingwater. 
Elk geschil wordt beslecht door de burgerlijke rechtbank. 
De invordering van de vergoeding volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging geldt voor het 
betwiste gedeelte. Voor wat betreft het niet-betwiste gedeelte van de niet-fiscale vorderingen wordt 
verwezen naar artikel 94 van het gemeentedecreet. 
 
Artikel 4: Het kampeerautoterrein 
Het kampeerautoterrein is eigendom van het gemeentebestuur Assenede, maar in het beheer van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Assenede via een erfpachtovereenkomst. 
Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. 
Aan andere voertuigen zoals motorvoertuigen of personenwagens is het niet toegestaan te parkeren of te 
overnachten. 
Er zijn minimum 6 plaatsen voorzien. 
 
Artikel 5: Gebruikers 
De gebruikers van het kampeerautoterrein zijn rechtmatige eigenaar of huurder van hun kampeerauto. 
Het aantal bewoners van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien in het 
voertuig. 
Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die schade zou kunnen aanbrengen aan de zuiverheid, 
hygiëne en uitzicht van het kampeerautoterrein. 
Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers kunnen geen voertuigen 
parkeren op het kampeerautoterrein. 
Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gaan en de eigenaars van de dieren instaan voor 
het opruimen van de uitwerpselen. 
Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein. 
 
Artikel 6: Gebruik 
Het kampeerautoterrein is het volledige jaar, 7 dagen op 7 dagen en 24 op 24 uur open. 
Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij van afval achter gelaten te worden. Afval dient correct 
gesorteerd en in de geschikte containers gedeponeerd te worden: papier en karton, glas, PMD en restafval 
worden gescheiden en in de daarvoor voorziene container gedeponeerd. Septisch water wordt geloosd in 
het sani-station; vuil water wordt geloosd in de rioolkolk. 
Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op het kampeerautoterrein. Kampeerauto’s kunnen 
maximum 72 uur gebruik maken van het kampeerautoterrein. 
 
Artikel 7: Rust 
Tussen 22u00 en 06u00 dient de nachtrust te worden gerespecteerd. 
 



Artikel 8: Veiligheid 
Iedereen dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het omgaan met installaties, parkeren of 
rondrijden op het kampeerautoterrein. Daarom is het verboden > 15 km/uur te rijden op het 
kampeerautoterrein. 
Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes, ….) opgesteld worden behalve deze behorend 
tot de uitrusting van de kampeerauto zelf.  
Aan de installaties of bomen van het terrein mogen geen waslijnen opgehangen worden. 
Het is te allen tijde verboden om open vuur te maken. 
Het is toegelaten om op het kampeerautoterrein barbecue te houden mits daartoe geëigende toestellen te 
gebruiken. 
 
Artikel 9: Noodnummers 
Gemeentebestuur Assenede 09 218 78 99 
Brandweer / Ambulance 112 
Politie  112 
Antigifcentrum  070 245 245 
Wachtdienst geneesheer 09 344 81 81 
Wachtdienst apotheek 09 001 05 00 
 
Artikel 10: Gebruik van de installaties 
De installaties dienen steeds volgens de aangebrachte instructies te gebeuren. Schade die veroorzaakt 
wordt door niet correct gebruik wordt steeds verhaald op de gebruiker en wordt gesanctioneerd volgens 
het gemeentelijk administratief sanctierecht. 
Wie illegaal water of elektriciteit afneemt zal van het terrein worden verwijderd en geverbaliseerd. 
Het sani-station dient steeds zuiver en hygiënisch achter gelaten te worden. 
Defecten worden om ieders veiligheid onmiddellijk gemeld bij het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede of 
aan de balie van de sporthal. 
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 11: Varia 
Het is niet toegestaan om handel of publiciteit te voeren. 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of 
diefstal die zich zou voordoen aan de kampeerauto van de gebruiker. 
Betwistingen worden enkel voor de rechtbank van Gent beslecht. 
 


