HUISREGLEMENT VAN VILLAGES NATURE PARIS
Welkom bij VILLAGES NATURE PARIS
Om uw veiligheid te waarborgen en u een aangenaam verblijf te bezorgen bij VILLAGES
NATURE PARIS, verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen:

De bepalingen van het huidige reglement hebben als doel de toepasselijke voorwaarden te
beschrijven ten aanzien van de toegang, het functioneren, het verkeer en de veiligheid binnen de
grenzen van de bestemming VILLAGES NATURE PARIS (hierna de "Bestemming"). Zij zijn van kracht
voor alle bezoekers (gasten en dagbezoekers) van de Bestemming.
Artikel 1 – Toegang tot VILLAGES NATURE PARIS
De tegen betaling toegankelijke Bestemming is het hele jaar voor het publiek geopend, zowel voor
bezoekers die verblijven in de binnen de grenzen van de Bestemming gelegen accommodatie (hierna
"gasten"), als voor bezoekers, overdag van 10.00 tot 22.30 uur, of ’s avonds van 16.00 tot 22.30 uur
(hierna "dagbezoekers").
1.1. Toegang en toegangscontrole
De toegang is voor alle bezoekers onderworpen aan een voorafgaande boeking of reservering. Aan
bezoekers die niet in het bezit zijn van een boeking of reservering kan toegang tot de Bestemming bij
de ingang worden geweigerd.
Toegang tot de Bestemming is onderworpen aan het bezit van een geldig toegangsrecht (bestaande
uit het dragen van een digitale armband op de Bestemming), en aan het naleven van het
huisreglement van de Bestemming.
VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor om met het oog op de veiligheid visuele
controles uit te voeren op kleding, jassen en persoonlijke bezittingen bij de ingang en binnen de
muren van de Bestemming, dan wel met behulp van specifieke apparatuur, als bedoeld in artikel
L.613-2 van het Wetboek van interne veiligheid. Het personeel van de Bestemming behoudt zich het
recht voor de toegang tot de Bestemming te ontzeggen aan bezoekers die deze controles weigeren,
dan wel ze uit te sluiten zonder dat dit noodzakelijkerwijs recht geeft op terugbetaling van het
toegangsrecht tot de Bestemming.
VILLAGES NATURE PARIS stelt aangepaste diensten ter beschikking aan bezoekers met een handicap.
Bezoekers worden verzocht zich voor inlichtingen te wenden tot de Receptie en de verschillende
informatiedesks.
De volgende voorwerpen en zaken zijn verboden op VILLAGES NATURE PARIS:





illegale, gevaarlijke substanties
gevaarlijke voorwerpen (met name verdedigings- of aanvalswapens van iedere aard) en
voorwerpen of speelgoed met het voorkomen van een vuurwapen, waarmee de veiligheid
van de bezoekers in gevaar kan worden gebracht, of waarmee hen angst kan worden
aangejaagd.
drones of soortgelijke objecten waarmee de privéomgeving van bezoekers en de beveiligde
ruimtes van VILLAGES NATURE PARIS kunnen worden gefilmd
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voorwerpen die de rust van bezoekers kunnen verstoren (zoals vuvuzela’s, megafoons,
toeters)
dagbezoekers: alcoholische dranken en glazen flessen

1.2. Omvangrijke voorwerpen
Dagbezoekers: het binnenbrengen van omvangrijke, hinderlijke voorwerpen, en met name koffers en
reistassen waarvan de afmetingen groter zijn dan 55 cm x 40 cm x 25 cm, inclusief zakken, wielen en
handvatten, binnen de muren van de Bestemming is niet toegestaan. U wordt verzocht zonder deze
voorwerpen te komen, of ze achter te laten in uw voertuig.
Kinderwagens zijn toegestaan op de Bestemming, mits ze niet groter zijn dan 92 cm x 132 cm.
Met het oog op de hygiëne en veiligheid is de toegang met kinderwagens tot een aantal
voorzieningen niet toegestaan, waaronder het Aqualagon en de restaurants. Babyvoorzieningen zijn
ter plaatse aanwezig (zoals kinderstoelen, boxen).
1.3. Kleding
VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en te allen tijde de toegang
tot, of het verblijf op de Bestemming te ontzeggen aan personen waarvan de kleding, make-up of
tatoeages jonge kinderen of families kunnen kwetsen, en door VILLAGES NATURE PARIS als ongepast
worden beschouwd en kan leiden tot woordenwisselingen met andere bezoekers. Het is evenmin
toegestaan zich in badkleding of met ontbloot bovenlichaam te begeven buiten de hiervoor bedoelde
zwembaden en stranden (Aqualagon, Natuurzwembad).
Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kan de toegang tot de Bestemming worden geweigerd.
Specifieke regels kunnen van kracht zijn gedurende speciale privé-evenementen. U wordt vriendelijk
verzocht hiervan kennis te nemen op de informatieborden van deze evenementen.
1.4. Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
Bezoekers dienen zonder uitzondering de algemene voorschriften in acht te nemen, en toe te zien op
het onderhoud van de op de Bestemming aanwezige voorzieningen en faciliteiten.
Het personeel van de Bestemming is gerechtigd de toegang tot de Bestemming te weigeren uit
hoofde van gegronde redenen, die het ordelijk functioneren van de Bestemming kunnen verstoren,
en in het bijzonder:









Redenen met betrekking tot de veiligheid, de hygiëne of de sanitaire normen
Op verzoek van diensten die instaan voor de veiligheid van burgers, en/of de lokale politie
Aan personen in kennelijke staat van dronkenschap, of personen die onmiskenbaar agressief,
gewelddadig (verbaal of fysiek) of racistisch gedrag vertonen
Aan personen waarvan het gedrag inbreuk kan doen op hun eigen veiligheid, of op de
veiligheid van andere bezoekers
Als gevolg van diefstal, fraude, oplichting
Bij strijdigheid met de goede zeden
Bij kwaadwillige handelingen
Aan kinderen jonger dan 16 jaar die niet worden begeleid door een volwassene voor
dagbezoekers, en aan minderjarigen jonger dan 18 jaar zonder begeleiding van een
volwassene voor gasten: de aanwezigheid van ten minste een volwassene per accommodatie
is vereist.
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Om te voldoen aan de veiligheidsvereisten (bij werk in uitvoering of ongunstige
weersomstandigheden), behoudt de Directie zich het recht voor de openingstijden van de
voorzieningen, workshops en/of georganiseerde activiteiten te wijzigen, en/of de toegang ervan
tijdelijk geheel of gedeeltelijk te verbieden. Bezoekers worden erop gewezen dat dergelijke
sluitingen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen plaatsvinden.
Onverminderd de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten op het
gebied van bestuurlijke en gerechtelijke politietaken, is iedere bezoeker gehouden de toepasselijke
veiligheidsvoorschriften van de gebruikte voorzieningen op de Bestemming in acht te nemen. Zij
dienen waar nodig de richtlijnen van de afdeling Veiligheid, Hygiëne en Preventie na te leven, en
meer in het algemeen de instructies van het personeel van de Bestemming in acht te nemen.
Bij ongevallen en evacuatiebevelen van het personeel van de Bestemming, is iedere bezoeker
gehouden de locatie te verlaten en zich kalm naar de nooduitgangen te begeven.
De aansprakelijkheid van VILLAGES NATURE PARIS, afgezien van haar wettelijke aansprakelijkheid,
kan niet worden ingeroepen bij:




Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook
Storing of buitendienststelling van technische apparatuur, storing of de sluiting van
faciliteiten of voorzieningen van de Bestemming.
Door de Directie van VILLAGES NATURE PARIS genomen tijdelijke maatregelen, waardoor de
toegang tot bepaalde faciliteiten, inclusief kleedruimtes en zwembad, wordt beperkt, ten
behoeve van de naleving van de veiligheidsnormen of periodieke onderhouds- of
restauratiewerkzaamheden.

Het personeel van de Bestemming staat in voor de bewaking van de hele Bestemming, en uit dien
hoofde voor het bemannen van de controlepunten bij de verschillende ingangen van de Bestemming.
De Bestemming is uitgerust met een videobewakingssysteem dat wordt gebruikt door VILLAGES
NATURE PARIS. Dit videobewakingssysteem is geïnstalleerd ten behoeve van de veiligheid van
personen en goederen. VILLAGES NATURE PARIS staat in voor het systeembeheer, overeenkomstig
de huidige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (Artikels L251-1 en volgende van het
Wetboek van interne veiligheid. Verordening 2006-929 van 28 juli 2006).
Informatie en toegang tot de beelden bij de Manager Veiligheid, Hygiëne en Preventie.
1.5. Geldigheid van de toegangsbewijzen
Bezoekers verbinden zich de op het toegangsbewijs van de Bestemming vermelde voorwaarden te
controleren en na te leven. Bezoekers (gasten en dagbezoekers) moeten te allen tijde een
toegangsbewijs van de tot de Bestemming behorende voorzieningen kunnen tonen.
1.6. Ongeoorloofde commerciële activiteiten zijn verboden
In het algemeen is de verkoop van goederen en/of diensten op de Bestemming, en de verspreiding
van flyers, brochures of ander drukwerk of schriftelijke aankondigingen door de bezoekers strikt
verboden. Het doorverkopen van toegangsrechten van "dagbezoekers" tot de Bestemming, in welke
vorm van ook, is verboden.
Door bezoekers binnen de muren van de Bestemming gefilmde beelden, alsmede video-, geluids- of
foto-opnames kunnen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, behoudens
voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van VILLAGES NATURE PARIS.
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Artikel 2 - Faciliteiten van VILLAGES NATURE PARIS
De faciliteiten en uitrusting van De Bestemming moeten worden gebruikt overeenkomstig hun
respectievelijke gebruiksdoelen. De gast, in de hoedanigheid van houder van het boekingsbewijs, en
zijn al dan niet op de Bestemming verblijvende reisgenoten, en dagbezoekers worden aansprakelijk
gesteld voor door hen veroorzaakte schade, verlies of vernieling van de gebouwen en voorzieningen
van VILLAGES NATURE PARIS.
Artikel 3 – Digitale armband
De beleving van VILLAGES NATURE PARIS is gebaseerd op het gebruik van een digitale armband die
het verblijf vergemakkelijkt.
De digitale armband is bestemd voor persoonlijk gebruik en bevat een aantal functies, waaronder de
toegang tot de accommodatie en voorzieningen zoals Aqualagon, de BelleVie Farm, etc. De armband
bevat tevens alle rechten op de door de bezoekers geboekte activiteiten. Het is eveneens mogelijk de
armband te allen tijde op te laden met nieuwe activiteiten. Andere functies kunnen naargelang de
beschikbaarheid worden toegevoegd.
De digitale armband wordt op de dag van aankomst aan gasten verstrekt bij het opengaan van de
Bestemming. De armband wordt aan bezoekers verstrekt wanneer zij op de dag van aankomst het
wachthuisje bij de ingang Oost van de Bestemming voor de eerste keer met de auto passeren, dan
wel bij het inchecken bij de Receptie bij de ingang West van de Bestemming.
Bij overhandiging van de armband zijn de toegangsrechten tot de Bestemming en de voorzieningen,
en bij de boeking gereserveerde activiteiten reeds geactiveerd. Toegang tot de accommodatie, zie
artikel 7 hieronder.
Bij verlies van de armband moet de bezoeker een medewerker van de Receptie of Informatiedesk
hierover persoonlijk of telefonisch informeren, vanuit zijn accommodatie, of door middel van een
beschikking gestelde telefoon in de gemeenschappelijke ruimtes.
Een nieuwe armband wordt aan de bezoeker verstrekt bij de Hoofdreceptie bij de Lakeside
Promenade. Voor verloren armbanden kunnen administratiekosten aan de bezoeker in rekening
worden gebracht.
De armbanden worden gerestitueerd bij het voor de laatste keer passeren van het wachthuisje op de
dag van vertrek.
Artikel 4 - Aqualagon
Aqualagon beschikt over een specifiek reglement dat moet worden nageleefd door bezoekers van
Aqualagon. Indien bezoekers het reglement niet in acht nemen, kan het personeel van de
Bestemming hen de toegang tot Aqualagon ontzeggen, of uitsluiten. Dit reglement kan worden
ingezien op de commerciële website van Villages Nature Paris, en bij de ingang van Aqualagon.
De Belvedère
De maximum capaciteit van de Belvedère van Aqualagon is beperkt, daarom behoudt VILLAGES
NATURE PARIS zich het recht voor de uitzichttoren te allen tijde te sluiten of te ontruimen. Een
toegangssysteem blokkeert de betreding van de Belvédère zodra de toegestane capaciteit van 400
personen is bereikt.
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Artikel 5 – Natuurzwembad en meren
Er is een specifiek reglement opgesteld voor het gebruik van het Natuurzwembad, dat ter plekke, en
op de commerciële website van Villages Nature Paris kan worden ingezien door de bezoekers, die het
strikt moeten naleven. VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor de toegang tot het
Natuurzwembad te sluiten om welke reden dan ook, in het bijzonder in verband met de veiligheid
van de badgasten.
Zwemmen is verboden in de meren buiten de bewaakte zone, die wordt begrensd door pontons en
waterlijnen. De openingstijden en periodes worden aangekondigd. Toestemming voor het gebruik
van drijvend opblaasmateriaal (luchtbedden, zwembanden,…) wordt naar eigen inzicht al dan niet
gegeven door VILLAGES NATURE PARIS. Vrijduiken is verboden. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen
overal te worden begeleid door een volwassene (met uitzondering van de als zodanig aangegeven
activiteiten, en de in het kader van de Kid’s Club en Baby Club georganiseerde activiteiten, waarvoor
de genoemde minderjarigen onder 16 jaar zijn ingeschreven).
Watersportactiviteiten worden door VILLAGES NATURE PARIS georganiseerd op de tot haar
behorende meren. Uitsluitend het gebruik van boten van VILLAGES NATURE PARIS is toegestaan, en
bezoekers dienen de ter plaatse aangekondigde gebruiksregels en voorschriften van deze boten na te
leven.
Het beoefenen van de vissport op de meren van VILLAGES NATURE PARIS is verboden.
Artikel 6 – Activiteiten
Op de Bestemming worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarvan er een aantal door
externe dienstverleners worden aangeboden, en waarvoor specifieke voorschriften en regels gelden
die door de bezoeker moeten worden nageleefd, in het bijzonder:
 Speelplaatsen,
 (Boom)klimmen,
 Boottochten op het meer
 Ponyrijden,
 Gebruik van golfkarretjes
 Fietsen,
 Een aantal recreatieve activiteiten zoals bowlen
 Etc.
(Niet-uitputtende lijst).
Iedere bezoeker is gehouden zijn gezondheid te controleren alvorens af te reizen naar VILLAGES
NATURE PARIS, en kennis te nemen van waarschuwingen, toegangsvoorwaarden en
veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de toepasselijke brochures en op websites, of bij de ingang
van activiteiten, in gidsen of door het personeel van de Bestemming wordt gegeven.
Beperkingen omwille van gezondheid en veiligheid kunnen niet worden beschouwd als
discriminerende maatregelen.
Artikel 7 – Accommodaties


Toegang tot de accommodaties: De toegang tot de accommodatie wordt mogelijk gemaakt door
middel van een digitale armband die aan bezoekers wordt verstrekt bij aankomst op de
Bestemming. De accommodaties zijn te allen tijde toegankelijk vanaf 15 uur op de dag van
aankomst, en tot 10 uur op de dag van vertrek. De toegangsfunctie tot de accommodatie is
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uitsluitend gedurende dit tijdsbestek op de armband geactiveerd. Met de armband worden
automatisch alle tot dezelfde boeking behorende accommodaties geopend. Voor sommige
weekends, lange weekends, en schoolvakanties worden de tijden waarop de sleutels kunnen
worden opgehaald en gerestitueerd bekend gemaakt aan de bezoekers door het personeel van
de Bestemming.


Veiligheidsvoorschriften: Achter de toegangsdeur van iedere accommodatie zijn
veiligheidsvoorschriften opgehangen. Bezoekers worden verzocht kennis te nemen van deze
voorschriften en ze ten behoeve van hun eigen veiligheid na te leven.



Brandgevaar:
o De bezoeker dient vóór het verlaten van de accommodatie te controleren of de
kookplaten en de oven naar behoren zijn uitgeschakeld, en brandende kaarsen zijn
gedoofd.
o Bezoekers worden verzocht voor de open haard uitsluitend gebruik te maken van de
houtblokken die worden verkocht in de supermarkt van VILLAGES NATURE PARIS



Barbecue: Het gebruik van barbecues of soortgelijke apparaten is verboden op de Bestemming,
met uitzondering van door de supermarkt verhuurde barbecues. Bezoekers zijn zelf
verantwoordelijk voor het gebruik van deze barbecues. De barbecues niet laten branden zonder
toezicht. Zie er na gebruik op toe gloeiend houtskool te doven, geen smeulende asresten achter
te laten en asbakken te legen in geschikte afvalcontainers. Bij grote droogte, wind of
departementale verordening, kan het gebruik van barbecues worden verboden.



Leefregels:
o Om het welbevinden en het comfort van iedereen te waarborgen, worden bezoekers
verzocht rust en kalmte te betrachten, in het bijzonder tussen 22.00 en 08.00 uur. Door
bezoekers veroorzaakte ernstige, herhaaldelijke overlast kan leiden tot opzegging van de
verhuurovereenkomst, en de eventuele uitzetting van de bezoekers overeenkomstig de
hierboven in artikel 1 vermelde voorwaarden.
o Gasten worden verzocht hun ecologische voetafdruk op de locatie zoveel mogelijk te
beperken, door zuinig om te gaan met water, het licht te doven, en afval te scheiden in
de afvalsorteerplaatsen.
o Het is verboden wasgoed op te hangen uit ramen of over de relingen van balkons.
o De aanwezigheid van ten minste een volwassene per accommodatie is verplicht.



Vertrekformaliteiten:
o Op de vertrekdag wordt de accommodatie gereinigd door de schoonmaakploegen van
VILLAGES NATURE PARIS, met uitzondering van de keukenhoek en de vaat. Bezoekers
dienen de volgende taken zelf te verrichten: De vaat is schoon en is opgeborgen in de
kasten, de keuken is gereinigd, de vuilcontainers zijn geleegd, het afval is naar de
afvalsorteerplaatsen gebracht, lakens en badhanddoeken zijn in de badkamer
achtergelaten.
o Bij schade veroorzaakt door de nalatigheid van gasten, of wanneer de netheid van de
accommodatie ontoereikend wordt geacht, kunnen er kosten in rekening worden
gebracht.



Het onderhoudspersoneel heeft toegang tot de accommodatie in afwezigheid van de gasten.
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Artikel 8 – Veiligheidsvoorschriften en gedragscode


Roken is strikt verboden in de accommodaties, bij de voorzieningen, en op binnenplaatsen.
Rokers beschikken over specifieke rookruimtes bij de Lakeside Promenade, het Natuurzwembad,
de Extraordinary Gardens, en het Forest of Legends.



Picknicken is uitsluitend toegestaan op picknickplaatsen die als zodanig worden aangegeven.



Kampeertenten zijn verboden op de Bestemming



Het beoefenen van de jachtsport is verboden binnen de muren van de Bestemming.



Het is verboden zonder toestemming van het personeel van VILLAGES NATURE PARIS bloemen
en planten te plukken, groente te oogsten, zoals in het kader van georganiseerde activiteiten.

Artikel 9 – Huisdieren


Alleen honden en katten van gasten worden toegelaten in VILLAGES NATURE PARIS, tegen
betaling van een vaste vergoeding die moet worden vastgelegd tijdens het boeken van de
accommodatie. Honden van categorie 1 en categorie 2 in de zin van de wet van 6 januari 1999
worden niet toegelaten.



De noodzakelijke inentingen moeten zijn toegediend aan de honden en katten. De eigenaren van
deze honden en katten moeten dit kunnen aantonen.



Huisdieren dienen de rust en veiligheid van bezoekers niet te verstoren of in gevaar te brengen,
en voldoen aan de essentiële regels inzake hygiëne en het behoud van de interne en externe
faciliteiten. Zij worden aan de lijn gehouden.



Huisdieren worden niet toegelaten op het strand en in de zwembaden, en evenmin op de
sportvelden en recreatieterreinen, of in restaurants.



U wordt verzocht vogels en wilde dieren die u tegenkomt niet te voeden. Het is eveneens
verboden de dieren van de Boerderij te voeden zonder toestemming van het personeel van
VILLAGES NATURE PARIS, zoals in het kader van georganiseerde activiteiten.

Artikel 10 – Toezicht op kinderen
Kinderen staan totdat ze meerderjarig zijn permanent onder het toezicht van hun ouders of van
personen die met de zorg over hen zijn belast, zij zijn derhalve aansprakelijk voor schade die door de
kinderen wordt veroorzaakt. Kinderen tot 8 jaar dienen altijd te worden begeleid door een
volwassene.
Artikel 11 – Gevonden voorwerpen
Bezoekers worden verzocht erop toe te zien geen persoonlijke bezittingen achter te laten op de
Bestemming. Vergeten voorwerpen moet binnen drie maanden na vertrek door de eigenaar opgeëist
worden bij de Receptie van de Bestemming.
Na afloop van deze termijn heeft VILLAGES NATURE PARIS geen enkele verplichting meer ten aanzien
van gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen worden verzonden aan de eigenaar tegen
betaling van de verzendkosten.
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Artikel 12 – Achtergelaten voorwerpen
VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor achtergelaten voorwerpen zo goed mogelijk te
beheren, zo nodig in samenwerking met de bevoegde autoriteiten.
Artikel 13 – Klachten
Klachten omtrent het verloop van het verblijf moet ter plaatse worden ingediend bij de medewerkers
van de Receptie, om hen in staat te stellen een passende oplossing te vinden.
Bij gebrek hieraan wordt ervan uitgegaan dat het verblijf of de dag naar tevredenheid is verlopen.
De aansprakelijkheid van VILLAGES NATURE PARIS kan geenszins worden ingeroepen bij schending
van de bepalingen van dit reglement, of door alle (dag)bezoekers en gasten in kennis te stellen van
verplichtingen.
Artikel 14 – Auto en verkeer
De maximum snelheid bedraagt 15 kilometer/uur op de Bestemming.
Voertuigen van dagbezoekers worden niet toegestaan binnen de muren van de Bestemming.Deze
moeten geparkeerd worden op de hiervoor bedoelde parkeerplaats bij ingang West van de
Bestemming
Gasten van de Bestemming moeten het kentekennummer van hun voertuig(en) opgeven vóór
aankomst, tijdens het boeken of het vooraf inchecken. Bij de ingang van de Bestemming wordt een
toegangsplaatje verstrekt dat zichtbaar in het voertuig moet worden geplaatst gedurende het
volledige verblijf. VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor de toegang van niet vooraf
geregistreerde voertuigen te weigeren. Gasten dienen hun voertuig niet te gebruiken om in eigen
belang binnen de muren van de Bestemming te rijden. Het voertuig dient alleen te worden gebruikt
om de Bestemming in- en uit te rijden.
Op aankomst- en vertrekdagen worden voertuigen toegestaan om de persoonlijke bezittingen van
bezoekers in- en uit te laden, en zodanig:
 naar de accommodatie te rijden (behalve de appartementen bij de Lakeside Promenade),
 voor de accommodatie te parkeren om uitsluitend de omvangrijke persoonlijke bezittingen
in- en uit te laden.
Afgezien van deze specifieke omstandigheden worden voertuigen gedurende het verblijf geparkeerd
op de naargelang de accommodatie van de bezoekers toegewezen parkeerplaatsen (vermeld bij het
passeren van het wachthuisje).
Bij hinderlijk parkeren behoudt het personeel van de Bestemming zich het recht voor het voertuig te
verplaatsen op kosten van de bezoeker.
De aansprakelijkheid van VILLAGES NATURE PARIS kan niet worden ingeroepen voor schade die is
veroorzaakt aan of door voertuigen van gasten die binnen de muren van de Bestemming rijden of
parkeren, ook wanneer zij bij wijze van uitzondering zijn toegelaten binnen de muren van de
Bestemming.
Campers en caravans zijn niet toegestaan op de Bestemming.
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Wettelijke informatie
Het is niet toegestaan de merken van de groep Villages Nature of de afbeelding van VILLAGES
NATURE PARIS te gebruiken, of haar visuele identiteit (logo, foto’s, brochure…) te reproduceren
zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van VILLAGES NATURE PARIS.

Dit Huisreglement kan worden ingezien op de commerciële Website van VILLAGES NATURE PARIS,
en is beschikbaar bij de medewerkers van de Receptie en Informatiedesks.
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