
Parkreglement Le Vieux Sart, Coo.  
 
1. Auto’s dienen op de parkeerplaats geplaatst te worden. 
2. Bij aankomst dient een ieder zich bij de receptie te melden, bij vertrek dient men zich  
weer af te  melden. De receptie is gevestigd op het adres Sur les Fosses te COO. 
3. De maximale snelheid op het park is 10 km/uur. De Belgisch verkeersregels zijn van 
toepassing op het domein. 
4. Het plaatsen van een tent, caravan of camper is niet toegestaan. 
5. Het meebrengen van kleine huisdieren is niet in elke bungalow toegestaan. Info bij de 
eigenaar. Indien wel toegestaan dan moet het dier aangelijnd zijn en mag het geen 
overlast veroorzaken. 
6. Het stilstaan van motorrijtuigen met een draaiende motor is niet toegestaan. 
7. Het gebruik van motorrijtuigen op het terrein dient zoveel mogelijk te worden 
beperkt  
8. Afvalzakken dienen in een daarvoor bestemde afvalcontainer gedeponeerd te worden. 
Afgekoelde asladen moeten worden geleegd in afvalzakken en niet buiten de deur. 
Iedereen dient zorg te dragen voor het schoonhouden van het park. 
9. Balspelen zijn niet toegestaan. 
10. Geluidsoverlast dient vermeden te worden. 
11. Het is niet geoorloofd jacht te maken op vogels of op andere dieren. Planten struiken 
en bomen mogen niet beschadigd worden. 
12. Open vuur en het houden van barbecues is verboden. Elektrische barbecues zijn 
toegestaan. Het is verboden hout uit het bos te halen en in de kachels te stoken. 
13. Het is verboden om de huizen met meer personen te bewonen dan voorzien per type 
woning. Het is verboden waslijnen te spannen. 
 14. In het park geldt een absoluut verbod op demonstratie, colportage, het uitoefenen 
van een onderneming, prostitutie, het maken van reclame en het aanplakken van 
affiches. 
15. Verder dient alles nagelaten te worden wat de medeparkgenoten kan hinderen in 
hun vakantie-en/of woongenoegens  
16. Bij twijfel of vragen: raadpleeg de syndicus of de huisbewaarder  
17. Iedere gebruiker van het park wordt geacht de basisakte te kennen. De basisakte is 
in te zien bij de receptie. 
18. De Vereniging van Eigenaren van het park Le Vieux Sart aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor ongelukken, diefstal of  andere onvoorziene zaken 
 


