
HUISHOUDELIJK  REGLEMENT  
1 -  TOELATINGSVOORWAARDEN: 
Om de camping te mogen betreden, zich er te installeren en er te verblijven is toestemming nodig van de campingbeheerder of diens vertegenwoordiger. Het is 
verplicht zich correct te gedragen en zorg te dragen voor de goede orde op het campingterrein, evenals de toepassing van dit reglement te respecteren. Het verblijf 
op de camping houdt in aanvaarding van deze bepalingen en de verbintenis zich te houden aan dit reglement. Camping de Kersiny-Plage vereist rustige 
klanten. Onze formule richt zich op kalme personen die rust zoeken aan de kust van de oceaan. Gezien onze structuur en aard van kalmte en stilte kunnen 
wij geen groepen of kampen herbergen. Ontvangst van nieuwe klanten van 10:00 tot 20:00 uur (vanaf 12:00 uur indien de door u gereserveerde plaats tot 
die dag in gebruik was) in juli en augustus, van 11:00 tot 19:00 uur in mei, juni en september. 
2 -  FORMALITEIT VAN DE POLITIE: 
Iedere persoon die ten minste één nacht op het campingterrein zal verblijven, dient zich van tevoren met een geldig identiteitsbewijs aan de receptie te legitimeren en 
de politieformaliteiten te vervullen. Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van hun ouders. 
3 -  INSTALLATIE: 
Tenten, caravans en campers en bijbehorend materieel dienen op de aangewezen plaatsen te worden geïnstalleerd, overeenkomstig de aanwijzingen van de 
campingbeheerder of diens vertegenwoordiger. Verhuur en/of onderverhuur van caravans aan derden is niet toegestaan. Per kampeerplaats geldt een maximum 
capaciteit van 5 personen (kinderen, baby’s en bezoekers inbegrepen).  
4 -  VERBLIJFSKOSTEN: 
Kampeerders dienen de rekening van hun verblijf te betalen op de dag voorafgaand aan het vertrek. De kosten worden berekend overeenkomstig het aantal verbleven 
nachten van 12.00 uur ‘s middags tot de volgende dag 12.00 uur ’s middags. Voor een verblijf van minder dan 3 nachten dient bij aankomst vooruit te worden betaald. 
5 -  STILTE EN GELUIDSOVERLAST: 
Kampeerders dienen alle geluiden en gesprekken te vermijden die buren kunnen storen. Het volume van geluidsapparatuur dient hierop te worden aangepast. Geen 
geluid van radio en tv in de buitenlucht. Deuren en kofferbakklep dienen zo stil mogelijk te worden gesloten. 

VAN 23.00 TOT 8.00 UUR DIENT ER TOTALE STILTE TE ZIJN!   Rustige klanten vereist. 
6 -  HONDEN: 
Honden worden slechts toegelaten op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze rustig zijn en getatoeëerd en ingeënt zijn. Op de camping dienen honden altijd te zijn aangelijnd 
en mogen ze bij afwezigheid van de baas die burgerlijk aansprakelijk voor hen is, nooit alleen worden gelaten, ook niet als ze zijn opgesloten. Alle vechthonden zijn 
verboden, honden ter verdediging en waakhonden moeten zijn gemuilkorfd en door een volwassene aan de lijn worden gehouden (wet van 6 januari 1999). 
7 -  BEZOEKERS: 
Bezoekers dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie. Na toestemming van de campingbeheerder kunnen bezoekers tussen 10:00 en 21:00 uur op 
de camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerder die hen ontvangt, zonder immer de maximum capaciteit van 5 personen per 
kampeerplaats (de kampeerders zelf inbegrepen) te overschrijden. Per bezoeker wordt afhankelijk van de totale verblijfsduur € 2,00 of € 5,00 in rekening 
gebracht; het gebruik van douches is niet inbegrepen. Naargelang de bezoeker toegang heeft tot de leveringen en/of inrichting van de camping, wordt hij de facto 
kampeerder en dient hij het dagtarief “Extra persoon” en/of het tarief “Extra voertuig of bezoekersvoertuig” te voldoen c.q. de toegangscode door te geven van degene 
die hij bezoekt. Bezoekersvoertuigen zijn verboden op de camping. Zodra de overeengekomen capaciteit van de huurwoning of kampeerplaats is bereikt, 
worden bezoekers niet toegelaten op de camping. U zult dan buiten de camping moeten afspreken. Camping de Kersiny-Plage is niet ingericht op 
ontvangsten. 
8 -  AUTOVERKEER EN PARKEREN OP DE CAMPING: 
De snelheidslimiet op de camping bedraagt 20 km/u. Autoverkeer op de camping is verboden tussen 23.00 en 8.00 uur; u kunt dan uw auto parkeren op een 
bezoekersparkeerplaats buiten de camping. In alle gevallen mogen uitsluitend auto's van kampeerders die op de camping verblijven, over de camping rijden. 
Per kampeerplaats mag 1 voertuig op die plaats worden geparkeerd. In geen enkel geval mogen voertuigen het verkeer hinderen of nieuwe kampeerders de 
doorgang beletten. Ten behoeve van ieders veiligheid en rust dient het gebruik van voertuigen op de camping tot het absolute minimum te worden beperkt. Ongepast 
heen en weer rijden naar de sanitaire voorzieningen, de afvalcontainers of de toegang naar het strand is verboden, ook bij regen. Het gebruik van de toegangscode 
is strikt persoonlijk, u wordt ervoor verantwoordelijk gesteld indien u deze aan een derde doorgeeft (zie ook artikelen 7 en 12). Voertuigen van bezoekers 
zijn verboden op de camping. 
9 -  STALLING VAN KAMPEERUITRUSTING:  
Kampeeruitrusting mag alleen ongebruikt worden achtergelaten na akkoord van de receptie. De directie is niet verantwoordelijk voor de gestalde kampeeruitrusting. 
Stalling is niet mogelijk in juli en augustus. 
10 -  KLEDING EN GEBRUIK VAN DE VOORZIENINGEN: 
Ieder dient zich te onthouden van elke handeling die de zindelijkheid, hygiëne en aanblik van de camping en zijn inrichting, in het bijzonder het sanitair, kan schaden. 
Het sanitair moeten na gebruik schoon worden achtergelaten. Na gebruik de douche met de trekker reinigen.  
Het is verboden afvalwater op de grond of in de putten bij de waterkranen op het terrein weg te gieten. Caravangebruikers dienen hun afvalwater in de daarvoor 
bestemde voorzieningen te deponeren, of anders zich tot de receptie te wenden. 
Huishoudafval moet in vuilniszakken in containers (zie plattegrond) worden gedeponeerd. Glas in de glascontainer. Herbruikbaar afval in gele zakken (verkrijgbaar bij 
de receptie) in de betreffende container. Grof vuil en overig afval moet naar de vuilstortplaats in Pont-Croix worden gebracht (het adres is bij de receptie te verkrijgen). 
Het wassen van auto's, caravans, (voor-)tenten, boten, enz. is strikt verboden. Drinkwater is kostbaar. Afwas en wassen van kleding dient in de daarvoor 
bestemde (af)wasbakken aan de achterkant van het douchegebouw te gebeuren; in geen geval bij de waterkranen op het terrein.  
Planten en bloemendecoraties dienen te worden gerespecteerd; het is verboden ook maar iets aan bomen of heggen te bevestigen, takken af te snijden, aan te 
planten, te graven of met eigen middelen de kampeerplaats af te bakenen. Alle schade aangebracht aan vegetatie, voorzieningen, het terrein of afbakeningen zullen 
op de daarvoor verantwoordelijke persoon worden verhaald. De kampeerplaats dient na gebruik in zijn oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. 
11 -  VEILIGHEID: 
Brand: Open vuur, direct op de grond, is absoluut verboden. Het gebruik van barbecues is toegestaan, maar de verantwoordelijkheid is geheel en al voor de 
betreffende kampeerder, die van tevoren voor blusmiddelen dient te zorgen voor in geval van nood. Brandblussers staan ter beschikking en onder verantwoordelijkheid 
van iedereen (brandblussers zijn op de plattegrond aangegeven met rode punten).  
Veiligheid: De directie is verantwoordelijk voor voorwerpen en waardevolle zaken die aan de receptie zijn afgegeven en heeft een algemene verplichting toezicht te 
houden op het campingterrein. De kampeerder behoudt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigendommen en dient aan de campingbeheerder de aanwezigheid van 
ieder verdacht persoon door te geven. Ondanks de aanwezigheid van bewaking en toezicht dienen kampeerders de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor 
de bescherming van hun uitrusting. 
Spelen: Gewelddadige, luidruchtige en/of rust verstorende spelen zijn verboden, in het bijzonder in de omgeving van het gebouw en overige installaties. Het gebruik 
van de speeltuintoestellen ter plekke valt geheel en al onder de verantwoordelijkheid van de ouders of begeleiders. Kinderen dienen te allen tijde onder toezicht 
van hun ouders of begeleiders te staan. 
Sanitaire voorzieningen: Jonge kinderen dienen te worden begeleid bij het gebruik van het sanitair. Spelen is daar verboden. 
12 -  SCHENDING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT: 
Indien een kampeerder de rust van andere gebruikers verstoort of zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement, kan de campingbeheerder of diens 
vertegenwoordiger de betrokkene aanmanen zijn verstoring te staken. Bij ernstige verstoring of herhaaldelijke schending van het reglement en na aanmaning door de 
campingbeheerder om zich daaraan te houden, kan laatstgenoemde de overeenkomst ontbinden. Bij strafrechtelijke overtredingen kan de campingbeheerder de 
politie inschakelen. 
13 -  RESERVERINGSVOORWAARDEN: 
U kunt van 1 februari tot 30 juni reserveren voor een verblijf van ten minste 4 nachten, bij voorkeur per email (gebruik daarvoor ons formulier), anders telefonisch of per 
post. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres en de leeftijd van eventuele kinderen. Geef duidelijk aan of u elektriciteit wenst, één of meer 
honden meeneemt, begin- en einddatum van uw verblijf en het soort of de specifieke plaats die u wenst (in juli en augustus zijn de plaatsen 53-56 en 57-80 uitsluitend 
inclusief elektriciteitsaansluiting beschikbaar). Reserveringen zijn pas definitief na ontvangst van de reserveringsovereenkomst en een aanbetaling van € 60. De 
reserveringskosten bedragen € 10. De reservering is strikt persoonlijk en mag onder geen beding worden overgedragen of onderverhuurd. 
Schriftelijke annulering door de huurder: •> 1 maand vóór aankomst: wij boeken de ontvangen aanbetaling terug onder aftrek van de reserveringskosten (€ 10). 
 • ≤ 1 maand vóór aankomst: wij behouden de aanbetaling (deze kan echter voor een ander verblijf worden bewaard). 
Schriftelijke annulering door Camping de Kersiny-Plage: na tevergeefs naar een vervangende oplossing te hebben gezocht, betalen wij u het totaal van de 
overgemaakte bedragen terug. 
Let op: zonder nader bericht van uw kant vóór 18:00 uur op de geplande dag van aankomst wordt uw reservering geannuleerd. Wilt u daarom uw komst herbevestigen 
indien u verwacht na 18:00 uur aan te komen; dank u wel. 
14 -  SLOTBEPALING: 
Uitsluitend de Franstalige versie van het huishoudelijk reglement is rechtsgeldig. 
 

C a m p i n g  d e  K E R S I N Y - P L A G E  

1  r u e  N o m i n o é ,  29780 PLOUHINEC -F in is tè re   

B R E T A G N E - F R A N K R I J K  

Tel :  +33 (0) 2 98 70 82 44     Fax : +33 (0) 9 56 08 64 82 

w w w . k e r s i n y p l a g e . c o m     i n f o @ k e r s i n y p l a g e . c o m  

 

In het landschap van CAP-SIZUN,  

bij de monding van de GOYEN, 

vlakbij de POINTE DU RAZ, vertrekpunt naar ILE de SEIN 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

DIRECT E  TOEGANG TOT  HET  STRAND  

 

Panoramisch uitzicht over de 

Atlantische Oceaan  

 


  

80 Staanplaatsen, Classificatie  
Alleen voor rustige kampeerders 

 

Open van 20 mei tot 16 september 

Wij spreken Engels 
 

 



Tarieven 2017 per nacht 
(van 12:00 uur tot 12:00 uur)  

 

Toevoegingen: 

 

Toeristenbelasting 

 

Huisvuilheffing 

 
Pinnen is mogelijk in juli en augustus 

                             

 

                  Plattegrond van Camping de Kersiny-Plage                                      Supermarkt 1.4 km  
 Volg Rue de Perros en dan linksaf bij Rue de Kerlarnec 

 
                                                                                                                                               DIRECT AAN HET STRAND 

 

                                                                            te voet langs de kust :                                                                                                                                 

                                                                           Audierne     Pors Poulhan                                                                                                                                               

Kampeerplaats 2 personen: 
Inclusief:  
1 plaats + tent(en) of camper of caravan +  
1 voertuig +  2 personen + warme douches. 

Laag 
seizoen 

Juli 
Augustus 

 
€ 13,50 

 
€ 16,00 

Kampeerplaats 1 persoon: 
Inclusief:  
1 plaats + tent(en) of camper of caravan +  
1 voertuig + 1 persoon + warme douches. 

 
€ 8,80 

 
€ 11,10 

Extra persoon € 4,90 € 5,90 

Kind van 2 tot 12 jaar  
(gratis voor kinderen jonger dan 2 jaar) 

€ 3,90 € 4,90 

Elektriciteit 
(8 A –  Europese stekker P17, waterdichte 
stekkers zijn verplicht) 
In juli en augustus verplicht voor de 
plaatsen 53-56 en 57-80 

€ 2,90 € 3,20 

Vrij uitzicht op zee 
Plaatsen: 1-4, 54-56, 61-64, 69-72, 77-80 

€ 1,00 € 2,00 

Hond Voorwaarden: rustig, 

getatoeëerd, ingeënt en altijd aangelijnd 

Blaffende hond  

€ 1,50 
 

€ 15,00 

€ 2,00 
 

€ 15,00 

Extra voertuig 
of bezoekersvoertuig 

€ 6,00 € 10,00 

Bezoeker  
Toegestaan van 10:00 tot 21:00 uur 
(douches niet inbegrepen) 

≤ 3 uur:  € 2,00 

> 3 uur:  € 5,00 

Stalling € 6,00 € 12,00 

Vanaf 18 jaar: € 0,22 per persoon 

Vanaf 18 jaar: € 0,18 per persoon 
Van 13 jaar t/m 17 jaar: € 0,20 per persoon 

 Drinkwater-tappunt 
 

 
 Brandblussers 

 

C 

Toegangscode slagboom 

8:00 - 23:00 uur 

 

Openingstijden Receptie: 
 

11:00 - 12:00 uur  
14:00 - 20:00 uur 

 

Onze Gouden Regels : 
 Kalmte vereist (de stilte van ieder voorziet allen van rust) 

 Van 23 tot 8 uur: stilte - autoverkeer verboden. 

 Na gebruik de douche reinigen met de trekker. 

 Geen balspelen op de camping. 

 Afrekenen op de dag vóór vertrek.  

Bij kort verblijf (≤ 3 nachten) afrekenen bij aankomst. 

 Honden altijd aan de lijn. 

 Bezoekersvoertuigen zijn verboden op de camping. 
(Zie het reglement aan ommezijde) 

         
Bezoek de website van Camping Kersiny-Plage: 

www.kersinyplage.com 

Elektriciteit 
 

Heggen 
 

Talud  
A Sanitaire voorzieningen 
B Telefoon    
C (Af)wasbakken 
D Extra douches 
E Stortbak chemische toiletten    

F Vuilniscontainers 
     Netwerk: Kersiny Plage 

  Code:  


