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P A R T O U T  E N  F R A N C E
campingqualite.com

EEN OBJECTIEVE METHODE 

Wanneer een camping goedgekeurd  
is door Camping Qualité, 

heeft de campinghouders zich  
op 5 punten verplicht:

GASTVRIJE ONTVANGST
Gastvrijheid, beschikbaarheid, attentheid en 
efficiency hebben in het bijzonder de aandacht van de 
campinghouder en al zijn medewerkers.
Op deze manier dragen zij bij aan een rustig, aangenaam 
en gezellig verblijf.

ONBERISPELIJKE NETHEID
Tijdens de gehele openingsperiode zijn de netheid en 
hygiëne op elk plekje van de camping gewaarborgd.

NAUWKEURIGE EN JUISTE INFORMATIE 
De campinghouder verstrekt volledige, duidelijke en 
juiste informatie over zijn bedrijf: uitgebreide beschrijving 
van de voorzieningen, openingsperioden en –tijden van 
de receptie, de verschillende diensten en activiteiten. 
De tarieven worden duidelijk aangegeven en correct 
toegepast. 

VERZORGDE PRIVÉPLAATS
De campinghouder neemt de nodige maatregelen om een 
afgeschermde plaats te bieden en de grootst mogelijke 
rust op het terrein te waarborgen.
Het terrein is smaakvol ingericht met aandacht voor 
schoonheid, zodat het goed past bij de locatie en de 
omgeving. 

HET MILIEU, GEWAARDEERD EN GERESPECTEERD
De campinghouder verplicht zich om de natuur en het 
milieu te beschermen en daarmee rekening te houden bij 
de inrichting van de camping en te zoeken naar geschikte 
milieumaatregelen. 
Landschappelijke inrichting en energiebesparing hebben 
bij Camping Qualité prioriteit, om zo bij te dragen aan de 
bescherming van het steeds meer bedreigde milieu. 

REGELMATIGE CONTROLE

Hulpmiddel voor permanente 
vooruitgang en verbetering.  

De kwaliteit van de camping wordt aan de hand 
van meer dan 660 criteria gecontroleerd 

voordat deze wordt goedgekeurd door Camping 
Qualité maar ook zolang hij is aangesloten.

Alle campings worden gecontroleerd 
op dezelfde punten:

- Informatie- en reserveringsproces
- Bereikbaarheid, terrein en omgeving
- Ontvangst bij aankomst
- Plaatsen en voorzieningen
- Staat van het sanitair
- Netheid van het sanitair
- Netheid in het algemeen
- Basisrecreatie
- Verblijf op de camping
- Facturering, organisatie, beheer.

Elke camping heeft zijn eigen bijzonderheden  
en wordt ook gecontroleerd  

op wat hij u extra kan bieden:

- Boodschappen en winkels
- Kant-en-klaar gerechten
- Bar, restaurant, zelfbediening
- Zwembad
- Amusement
- Huuraccommodaties
- Wintercamping
- Bijzondere diensten (kinderopvang, bioscoop …)

DE BELOFTE OM KWALITEIT TE LEVEREN
GEDEELD DOOR IEDEREEN
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