
Art. 1 - INCHECKEN
Alle honden moeten bij de reservering worden aangegeven en bij het
inchecken worden gemeld. Honden zijn alleen toegestaan als ze een
gezondheidsboekje hebben met de volgende gegevens: antirabiës, chip of
tatoeage en een verzekering volgens de Italiaanse wetgeving. 
 
Art.2 - ACCOMMODATIES
Honden zijn toegestaan op alle staanplaatsen en in sommige specifieke
wooneenheden, zoals standaard-en comfortstacaravans. 
 
Art.3 - VEILIGHEID EN ITALIAANSE WETGEVING
Honden mogen in het voor hen bestemde gebied vrijgelaten worden. In elke
andere ruimte van de camping moeten ze echter aan een leiband met een
maximale lengte van 1,5 meter worden gehouden, zoals bepaald in het
Ministerieel Besluit van 6 augustus 2013.  Ze moeten bovendien een
antiparasitaire halsband hebben, naast een stijve of flexibele muilband als
deze nodig is of op verzoek van het management
 
Art.4 - TOEGANKELIJKHEID
Honden zijn toegestaan in alle gemeenschappelijke ruimtes van de camping,
met uitzondering van de fitnessruimte, het zwembad, het solarium, de
superette en de toiletten. U kunt uw hond wassen in de speciale wasruimte
voor honden die zich in de sanitaire voorzieningen naast het voetbalveld
bevindt. Honden zijn ook toegestaan in de bar bij het zwembad, zolang gebruik
wordt gemaakt van de speciale Service-ingang naast de tennisbaan.

HONDENREGLEMENT



Art.5 - HONDENGEBIED
Honden moeten voor hun behoeften worden begeleid naar het voor hen
bestemde gebied. Het is de plicht van elke eigenaar om de uitwerpselen
onmiddellijk te verwijderen met een speciaal zakje. Op de camping zijn er
dispensers voor biologisch afbreekbare zakjes voor het inzamelen van
uitwerpselen.
  
Art. 6 - SAMENLEVINGSNORMEN OP DE CAMPING
U mag andere gasten niet storen noch hun staanplaatsen of wooneenheden
binnendringen. Lawaaierige honden die grommen, blaffen of door het
management als gevaarlijk kunnen worden beschouwd, mogen niet op de
camping verblijven.
 
Art.7 - HYGIËNE
De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de gezondheids- en hygiënenormen
(zoals het ophalen van afval, gebruik van antiparasitaire hulpmiddelen in het
zomerseizoen, enz.) tijdens het verblijf van het dier op de camping zo goed
mogelijk worden nageleefd.
 
Art.8 - AANSPRAKELIJKHEID
Alle schade die door het dier in de faciliteiten en in de gemeenschappelijke
ruimtes wordt veroorzaakt, komt voor rekening van de eigenaar.
 
 
Het management behoudt zich het recht voor om de campinggasten die deze
bepalingen overtreden onmiddellijk te verwijderen. Bovendien zal elke
mishandeling van honden worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten.


