
Additioneel campingreglement tijdens XO festival 

- Toegang tot de camping is enkel mogelijk na voorafgaandelijke reservering. Reserveringen 

zijn niet terug betaalbaar noch omruilbaar, ook niet bij annuleringen. Uw reservatie is 

strikt persoonlijk en kan niet afgestaan worden aan derden. Bij een geweigerde toegang 

heeft u geen recht op enige retributie. 

- Personen voor de XO camping onder de 18 jaar worden niet toegelaten, zelfs niet onder 

begeleiding van een ouder, voogd en of andere volwassenen. 

- Camping De Binnenvaart (DB) heeft het recht uw identiteit te controleren mits voorlegging, 

en of kopie te nemen van uw identiteitskaart of paspoort. Zonder krijgt u geen toegang. 

Fraude wordt aangegeven om strafrechtelijk vervolgd te worden. 

- De toegangscontrole is overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving, gericht op uw 

veiligheid, het opsporen van wapens en of gevaarlijke voorwerpen. De toegang op basis 

hiervan en of op basis van uw gedrag wordt geweigerd. Bijzondere aandacht hiervoor zijn; 

onder invloed zijn van alcohol of drugs, bezitten of verhandelen van drugs (= 

nultolerantie), eerdere weigering van toegang, gedrag of kleding die aanstootgevend is 

voor de goede orde, geweld, woede, haat, racisme, weigering zich en zijn bezittingen te 

laten fouilleren door beveiligingspersoneel, weigering dit reglement te respecteren, … De 

beveiliging heeft het recht verboden wapens, drugs, …, in beslag te nemen, en de eigenaar 

de toegang te verbieden zonder enige terugbetaling. Tenten en campers zijn geen 

woningen. Ten alle tijden mag de beveiliging deze doorzoeken ter controle van dit 

reglement.  

- Bij aankomst vanaf vrijdag 15 hr dient u zich in te checken bij de receptie. Om vlot te 

kunnen inchecken brengt u mee; uw identiteitskaart of paspoort, uw nummerplaat, én uw 

reserveringsbewijs. Bij dit inchecken wordt u voorzien van een campingbandje, welke u 

toegang geeft tot de camping. Zonder geldig campingbandje wordt u de toegang 

geweigerd. U dient zich dan opnieuw in te checken én opnieuw te betalen voor uw verblijf.  

- Douches, warm water wasmachines dienen apart betaald te worden, munten of sepcards 

zijn te verkrijgen bij de receptie. 

- Op de camping is alle gemotoriseerd verkeer verboden in de tentenzones. Auto’s dienen 

zich te parkeren op de centrale parkeerplaats, vanwaar u zich na het inchecken kan 

begeven naar de camping. Camperplaatsen worden aangewezen door stewards, en dienen 

zich op te stellen in groepjes van maximaal 4 verblijfseenheden. Tussen dit groepje dient er 

minimaal 4 meter brandzone te zijn tot een volgend groepje verblijfseenheden.  

- Op de camping wijzen stewards de plaats aan waar u mag verblijven. Branddoorgangen 

dienen steeds vrij gehouden te worden. Bij overtreding zijn stewards bevoegd zonder 

voorafgaandelijke verwittiging deze branddoorgangen onmiddellijk vrij te maken. 

Eventuele opgelopen schade hierbij is niet vergoedbaar.  

- Alle in- en uitgangen, alsook nooduitgangen, dienen steeds vrij gehouden te worden. 

Auto’s en campers dienen te beschikken over de aangekochte sticker op hun vooruit. 

Anders kunnen ze worden weggesleept op kosten van de eigenaar. 

- Tijdens uw verblijf dient iedereen altijd herkenbaar te zijn. Gelaatsbedekkingen zijn 

verboden.  



- Open vuren, BBQ’s, gasflessen, vuurwerk, geluidsinstallaties, stroomaggregaten, 

batterijen,  wapens of scherpe voorwerpen (stokken, messen, kettingen, …), dieren, 

drones, in het openbaar urineren zijn verboden. 

- Zelf eten en drinken meebrengen voor enkel eigen gebruik is beperkt toegestaan.   

- Bij vertrek dient u de camping te verlaten voor 12 hr. U zorgt dat uw plaats netjes verlaten 

wordt en staat in voor het opruimen van alle mogelijke voorwerpen op uw plaats. Vuilnis 

dient u te deponeren in de verkregen vuilniszak en weg te werpen in de verschillende 

afvalcontainers.  

- Alle commerciële handelingen, alle mogelijke verkopen op de camping inclusief eten en 

drinken, zijn niet toegelaten. 

- Betreden en verblijven op de camping gebeurt op eigen risico. DB is niet aansprakelijk voor 

eventuele schade, gevolgschade, roekeloos gedrag door derden en of diefstal. 

- DB is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en of schade aan voertuigen, tenten, 

campers, …, op de camping en of op de parking. De parking gebruikt u op eigen risico. 

- Indien DB wegens overmacht of op bevel van autoriteiten (deels) dient te ontruimen, of de 

camping niet kan openen, heeft u geen recht op enige retributie. Niet limitatieve 

voorbeelden zijn; wegens een dwingende reden vanwege een overheid, gezondheidsreden, 

natuurgeweld of extreme weersomstandigheden, falen van technische voorzieningen, 

daad van staatsvijand, terrorisme, brandgevaar, staking of arbeidsconflicten, oproer of 

burgerlijke onlusten, epidemie (o.a. zoals covid-19), …   

- Het bestuur houdt zich het recht voor ad hoc iedere maatregel te nemen welke nodig is 

voor de goede orde en of veiligheid van de uitbating van de camping. Iedereen dient zich 

aan deze maatregelen te houden op straffe van verwijdering op de camping. 

- Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, 

met uitsluiting van alle andere rechtbanken. Camping DB houdt zich het recht voor een 

vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels 

bevoegd zou zijn. 
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