Vereiste uitrusting voor een

‘kampeerterrein’

Om overeen te stemmen met de categorie ‘kampeerterrein’ moet u onder meer verplichtingen op het vlak
van uitrusting naleven.

TERRAIN
q Het kampeerterrein is op een gezonde plaats gelegen.
q Gedurende de hele openingsperiode van het kampeerterrein houdt een persoon (de exploitant of de persoon die
aangesteld is voor het dagelijks beheer) toezicht op het terrein. Deze persoon is altijd bereikbaar.
• Het kampeerterrein is uitgerust met:
q materiaal voor de inzameling van afval, bestaande uit ofwel van een deksel voorziene vuilnisbakken ofwel
plastic zakken ofwel gesloten containers, dat te allen tijde operationeel is;
q een gesloten intern rioleringsnet waarop minstens de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen worden
aangesloten en dat zelf aangesloten is op het openbare rioleringsnet;
q een systeem voor de bevoorrading met drinkbaar water.
• Dit systeem voor de bevoorrading met drinkbaar water:
q is zo opgevat dat het verdeelde water niet verontreinigd kan zijn;
q waarborgt een dagelijks minimaal waterdebiet van honderd liter per standplaats;
q bevat per groep van vijftien standplaatsen of een breukdeel daarvan, minstens één tappunt in hard materiaal
waar de lozing van afvalwater mogelijk is.
q Het gebruik van ondrinkbaar water is alleen toegestaan voor de werking van de toiletten, de lozingspunten van de
chemische toiletten en voor reinigingswerken. Bij de aftappunten die ondrinkbaar water leveren, wordt er een goed
zichtbare en duidelijke waarschuwing aangebracht waaruit blijkt dat het om ondrinkbaar water gaat.

SANITAIRE INSTALLATIES
q Het kampeerterrein is uitgerust met gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in één of meer overdekte gebouwen
of overdekte constructies.
q Het aantal sanitaire installaties voor mannen en vrouwen is in gelijke mate opgedeeld.
q De afzonderlijke secties en ingangen voor mannen en vrouwen worden duidelijk aangegeven met een goed zichtbaar
pictogram.
• Deze sanitaire installaties omvatten minstens:
per groep van tien standplaatsen of een breukdeel daarvan:
q een wc met bril en spoeling, en een wastafel met wandspiegel en plankje;
q een urinoir met spoeling;
q een douche met lopend warm en koud drinkbaar water;

per sanitair gebouw:
q een afvoer voor chemische wc’s.
q De gemeenschappelijke sanitaire installaties worden goed onderhouden en moeten goed verlucht kunnen worden.
q De sanitaire voorzieningen die ’s nachts toegankelijk zijn, worden dan elektrisch verlicht.
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