VERGUNNING – 2022
VERBLIJF TIJDELIJKE KAMPEERAUTOTERREINEN
Hasseltsesteenweg ter hoogte van nummer 144
(enkel geldig indien correct ingevuld en met verificatiecode)
NUMMERPLAAT
WOONPLAATS:
TELEFOONNUMMER:
VERBLIJFSDATA, VUL HIER DE DAGEN IN WANNEER JE WENST TE OVERNACHTEN
Hou er rekening mee dat je max. 3 opeenvolgende nachten kan verblijven!
Nacht 1:
Nacht 2:
Nacht 3:

Verificatiecode:
Verificatiecode:
Verificatiecode:

Hoe verkrijg je de verificatiecode?
 Stuur je nummerplaat, woonplaats, telefoonnummer en verblijfsdatum naar
info.toerisme@sint-truiden.be
 Binnen max. 36 uur ontvang je via mail je verificatiecode OF
ga met dit ingevuld document langs bij Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt.
(openingsuren op www.visitsinttruiden.be)
 Plaats het document zichtbaar achter de ruit van je voertuig tijdens je verblijf.
LET OP: max. 30 kampeerauto’s toegelaten
GEEN VERIFICATIECODE = GEEN GELDIGE VERGUNNING
Aankomst mogelijk vanaf 12u00, vertrekken op de laatste dag van je verblijf vóór 12u00!
Huishoudelijk reglement: tijdelijk kampeerautoterreinen Sint-Truiden
artikel 1
Het tijdelijk kampeerautoterrein kan enkel gebruikt worden in kader van een evenement. Het kampeerautoterrein
is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. Aan andere voertuigen zoals motorvoertuigen of personenwagens
is het niet toegestaan te parkeren of te overnachten op het afgebakende kampeerautoterrein.
artikel 2
De tijdelijke parkeerplaatsen voor kampeerauto’s worden aangeduid met een tijdelijk infobord. Er wordt slechts
één kampeerauto per standplaats toegestaan.
Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op het tijdelijk kampeerautoterrein. Kampeerauto’s kunnen
maximum 72 uur gebruik maken van het tijdelijk kampeerautoterrein.
artikel 3
Het tijdelijk kampeerautoterrein is enkel beschikbaar van 1 april tot en met 30 september 2022, 7 dagen op 7
dagen en 24 op 24 uren open. Bij bijzondere aangelegenheden of slechte toestand van de kampeerautoparking
kan de stad de toegang tot de kampeerautoparking verbieden.
artikel 4
De gebruikers van het tijdelijk kampeerautoterrein moeten vooraf een toelating aanvragen bij Toerisme
Sint-Truiden en deze toelating op een goed zichtbare plaats in hun kampeerauto plaatsen.
Ieder oneigenlijk gebruik van de kampeerautoparking is verboden. 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.
artikel 5
Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die schade zou kunnen aanbrengen aan de zuiverheid,
hygiëne en uitzicht van het tijdelijk kampeerautoterrein. Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij van
afval achter gelaten te worden.
Het is verboden huisvuil, dat niet van de gebruikers van de kampeerautoparking
afkomstig is, evenals grof huisvuil te deponeren op het terrein.
artikel 6
Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers kunnen geen voertuigen parkeren
op het kampeerautoterrein.
artikel 7
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 8
Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur s’ morgens dient de nachtrust te worden gerespecteerd.
artikel 9
Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet vrij onder de kampeerauto wegvloeien.
artikel 10
Iedereen dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het omgaan met de installaties, parkeren of rondrijden
op het kampeerterrein.
Er mogen geen extra constructies ( tenten, zeilen, antennes, …) opgesteld
worden behalve deze behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf. Het is ten alle tijden verboden om open
vuur te maken.
artikel 11
De stad noch de eigenaar van het terrein zijn verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen aan
persoonlijke goederen van de gebruikers van de kampeerautoparking.
artikel 12
Elke schade aan de omheining of de omgeving moet onmiddellijk aan Toerisme Sint-Truiden gemeld worden en kan
aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding gelijkwaardig aan de herstellings- en/of
vervangingskosten.
Moedwillig veroorzaakte schade kan de onmiddellijke weigering van toegang/verwijdering
op de kampeerautoparking tot gevolg hebben.
artikel 13
Het aankopen, verkopen en uitdelen van goederen op de parkeerplaats is verboden.
artikel 14
Inbreuken op deze artikelen en op het politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de
openbare gezondheid en de openbare overlast van 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom –
Nieuwerkerken zullen conform de desbetreffende artikels uit de Nieuwe Gemeentewet, het Gemeentedecreet en de
wet op administratieve sancties gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete. De omvang
van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk, die de boete
verantwoordt, en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag van het
wettelijk voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden.
Noodnummers
Gemeentebestuur Sint-Truiden: 011- 70 14 14
Toeristische balie: 011- 70 18 18
Antigifcentrum: 070- 245 245

Politie: 101 Hulpdiensten: 112
Wachtdienst geneesheer : 011-69 12 12
Wachtdienst apotheek : 0900-10 500

