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a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschriftRegels en totstandkoming van de categorisatie:

1) De categorisatie is geldig vanaf 1.1.2012

2) De geldigheid van de categorisatie is 5 jaar vanaf de datum van certificering.

3) Aanvraag voor categorisatie wordt geaccepteerd door de Vereniging van campings Tsjechië 
[Asociace kempů ČR]. Wie interesse heeft vindt het benodigde formulier op de website, www.
camp.cz/akcr

4) Voor leden van de Vereniging wordt categorisatie gratis uitgevoerd als onderdeel van het lid-
maatschap, niet-leden  betalen een categorisatievergoeding, goedgekeurd door de Vereniging.
 
5) De categorisatie wordt uitgevoerd door geschoolde commissarissen gekozen uit de uitbaters 
(Vereniging van campings van Tsjechië - AKČR) en gebruikers (Kampeer- en Caravanfederatie 
van Tsjechië) – verder alleen commissarissen genoemd.

6) De categorisatie wordt door commissarissen volgens de gedrukte formulieren persoonlijk uit-
gevoerd, in aanwezigheid van de uitbater van de accommodatie.

7) Van de uitgevoerde categorisatie wordt een verslag opgesteld en er wordt een bevestiging uit-
gegeven van uitvoering van de categorisatie. Het verslag inclusief ingevulde formulieren wordt 
vervolgens aan het secretariaat van AKČR overhandigd.

8) Het secretariaat kent op basis van het beoordeelde verslag van de uitgevoerde categorisatie het 
aantal sterren toe en verstuurt vervolgens het certificaat en tabel met opname in de betreffende 
categorie.
 
9) De uitbater kan bezwaarschrift aantekenen tegen de uitslag van de categorisatie, binnen 15 
dagen na ontvangst van het certificaat, bij de beslissingscommissie.

10) De beslissingscommissie bestaat uit drie personen en is samengesteld uit twee opgeleide 
vertegenwoordigers van de Vereniging van campings van Tsjechië (AKČR) en een vertegenwoor-
diger van de Kampeer- en Caravanfederatie van Tsjechië. Het uiteindelijke advies wordt binnen 
30 dagen na ontvangst van het beroep afgegeven.

11) Gedurende de geldigheid van de toegekende categorie zullen steekproefcontroles uitgevoerd 
worden door de commissarissen, om te zien of de gecontroleerde status overeenkomt met de 
onderhavige categorisatie.

12) Wijziging van de toegekende categorie tijdens de geldigheidsduur is mogelijk: 
 a) bij verandering van de technische uitrusting van de accommodatie, op basis   
               van de eigen aanvraag van de uitbater van de accommodatie.
 b) op basis van geconstateerde verschillen met de toegekende categorie bij   
 uitvoering van een controle

13) Uitslagen van de toegekende categorie (logo en certificaat) mogen onbeperkt gebruikt worden 
in gepubliceerde promotie- en studiematerialen van de onderhavige accommodatie. Een voor-
beeld van het officiële logo is te zien op de titelpagina van dit uitvoeringsvoorschrift, of samen 
met andere informatie op de website www.camp.cz/kategorizace  

De categorisatie is verwerkt door een commissie benoemd door de Associatie van campings in 
Tsjechië onder leiding van de heer Pavel Hess in 2011.
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten



a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

17.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Overzicht categorieën Campings en bungalowparken Tsjechië 
geldigheid van 5 jaar

2.

*

Het terrein moet aan de minimumeisen voldoen voor de exploitatie van accommodatiefaciliteiten 
- zorgen voor een gemakkelijke toegankelijkheid, een bron van drinkwater, basis sanitairvoorz-
ieningen, de inzameling van huishoudelijk afval.  Op het terrein moet een receptiedienst beschik-
baar zijn en een regelmatige schoonmaak van het terrein, met name van de sanitairvoorzieningen.

**

gemiddelde van de totale beoordeling (Terrein, Kampeerplaats, event. Bungalows - vaste
bedden en Sanitairvoorzieningen) minimum aantal punten:

3

Het terrein moet aan de minimumeisen voldoen voor de exploitatie van accommodatiefaciliteiten 
- zorgen voor een gemakkelijke toegankelijkheid, een bron van drinkwater, basis sanitair-
voorzieningen, de inzameling van huishoudelijk afval. Op het terrein moet een receptiedienst 
beschikbaar zijn en gezorgd worden voor een regelmatige schoonmaak van het terrein, met name 
van de sanitairvoorzieningen.

***

gemiddelde van de totale beoordeling (Terrein, Kampeerplaats, event. Bungalows - vaste
bedden en Sanitairvoorzieningen) minimum aantal punten:

5

gemiddelde van beoordeling (Zwemmen, Sport, Amusement) minimum aantal punten: 1,5

zowel camping als bungalowpark moeten bovendien verplicht voldoen aan/op het terrein 
mag niet ontbreken:

… verkoop van basislevensmiddelen, met name iedere morgen vers brood
… warm water zowel in de douches als bij alle wastafels (behalve servicewastafels bij de WC) 
min. 6 uur per dag

… sanitairfaciliteiten voor gehandicapten

… minimaal uitgerust keukentje voor de gasten

****

gemiddelde van de totale beoordeling (Terrein, Kampeerplaats, event. Bungalows - vaste
bedden en Sanitairvoorzieningen) minimum aantal punten:

7

gemiddelde van de beoordeling (Zwemmen, Sport, Amusement) minimum aantal punten: 4,5

zowel camping als bungalowpark moeten bovendien verplicht voldoen aan/op het terrein 
mag niet ontbreken:

... beveiliging van de camping - het hele terrein is omheind of er is een bewakingsdienst tijdens
het hoofdseizoen, eventueel een camerasysteem op het grootste gedeelte van het terrein

…  internetmogelijkheid- internet point, of gedeeltelijke WiFi dekking

… mogelijkheid om kostbaarheden op de receptie te bewaren

… catering op het terrein- tenminste versnaperingen

…  verkoop van een voldoende levensmiddelenassortiment

… warm water zowel in de douches als bij alle wastafels (behalve servicewastafels bij de WC) 
non-stop

… sanitairfaciliteiten voor gehandicapten

… minimaal uitgerust keukentje voor de gasten



a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

3.

****

de camping moet bovendien verplicht voldoen aan/op het terrein mag niet ontbreken:

…  de kampeerplekken zijn duidelijk afgebakend- minimaal 20%

… hygiënische cabines (afsluitbare ruimtes met wastafel)

… verschoontafel voor baby’s

… afvoer voor chemische toiletten

… mogelijkheid voor handwassen van kleding

… wasruimte (wasmachine, droger)

… serviceplaats voor campers

*****

gemiddelde van totale beoordeling (Terrein, Kampeerplaats, event. Bungalows - vaste
bedden en Sanitairvoorzieningen) minimum aantal punten:

9

gemiddelde van beoordeling (Zwemmen, Sport, Amusement) minimum aantal punten: 7

Zowel camping als bungalowpark moeten bovendien verplicht voldoen aan/op het terrein 
mag niet ontbreken:

… mogelijkheid om met betaalkaart te betalen

... bewaking van de camping- het hele terrein is omheind en er is een bewakingsdienst in het 
hoofdseizoen aanwezig, of een camerasysteem op het grootste deel van het terrein of een bewak-
ingsdienst tijdens alle openingstijden

… internetmogelijkheid- internet point en gedeeltelijke Wifi dekking, of Wifi met complete 
dekking van de accommodatieplaatsen

… mogelijkheid om kostbaarheden te bewaren - veiligheidskluisjes

… catering op het terrein- restaurant

… zelfstandige boodschappenwinkel op het terrein

… warm water zowel in de douches als bij alle wastafels (behalve servicewastafels bij de WC) 
non-stop

… sanitairfaciliteiten voor gehandicapten

… compleet uitgerust keukentje voor de gasten

de camping moet bovendien verplicht voldoen aan/op het terrein mag niet ontbreken:

… kampeerplaatsen duidelijk afgebakend, minimaal 50%

… aantal comfortabele plaatsen voor tenten en caravans, minimaal 10%

… hygiënische cabines (afsluitbare ruimtes met wastafel)- meer dan 20% van
het totale aantal wastafels

… Babyroom

… sanitairfaciliteiten aangepast aan kinderen

… eigen sanitairvoorzieningen op sommige toeristische accommodatieplaatsen

… afvoer voor chemische toiletten

… mogelijkheid van handwassen van kleding

… wasruimte (wasmachine, droger, mogelijk te strijken)

… verharde serviceplaats voor campers

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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16.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten
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beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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4.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten



a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
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5.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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14.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten



a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

13.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten
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6.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten
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beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten
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12.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten



a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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11.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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8.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten



a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift

a) aandeel in % op de totale beoordeling | b) keuze uit mogelijke varianten | c) max.aantal punten | d) verplicht min. aantal punten voor het gegeven aantal sterren

Categorisatie van campings en bungalowparken 
in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
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1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

9.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

10.

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten

Categorisatie van campings en bungalowparken in Tsjechië - uitvoeringsvoorschrift
 

beoordeling:

  A) TERREIN

1.   Toegang

verhard stofvrij

breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties

voldoende verlicht 

bewaakte entree (bewaking, monitoring, slagboom)

borden op de toegangswegen

duidelijke aanduiding van de camping zelf

er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats

1.   Toegang in totaal

2.   Ontvangst

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft

ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten

mogelijkheid om met creditcard te betalen

onderhoud van het geheel (schilderwerk, vloeren, meubilair)    

2.   Ontvangst in totaal

3. Hygiëne - Automatische Spoeling

3.   Paden/wegen in totaal

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting

de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun onderhoud, leesbaarheid

Verlichting

de gebouwen en hoofdpaden zijn goed verlicht

4.   Richtingaanwijzers van de paden/verlichting in totaal

5.   Groenonderhoud

Groenonderhoud

5.   Groenonderhoud in totaal

6.   Onderhoud afval van het terrein

geen overvolle grote containers

Klein afval

6.   Onderhoud afval van het terrein in totaal

7.   Overige totaal

bewakingsdienst - tijdens alle openingstijden

alleen in het hoofdseizoen

geheel terrein is omheind

camerasysteem - alleen bij de toegang

op het grootste deel van het terrein

diepvriezer

koelkast,…

afwasbak met warm en koud water

staat en functionaliteit van de voorzieningen

Internetgelegenheid internet point

Voor de gasten

wifi aansluiting (gedeeltelijk, bijv. In de omgeving van de receptie)

complete wifi aansluiting (ook dekking van de accommodatieplaatsen zelf)

kan op de receptie bewaard worden

eigen kluisjes

Telefoon

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - receptie

telefoon op het terrein 24 uur per dag beschikbaar - automaat

7. Overig in totaal

  Voedselvoorzieningen, verkoop

8.

Restaurants

het restaurant heeft een eigen WC tot beschikking

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

Snackbar/fast food

Uitrusting verschillende dranken

versnaperingen

afvalbakken beschikbaar

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

8.

9.   Levensmiddelen/verkoop

 voldoende aanbod in assortiment

verkoop in zelfstandige campingwinkel

Staat/ onderhoud staat van schilderwerk, meubilair, vloeren…

9. Levensmiddelen/verkoop in totaal

  A) TERREIN IN TOTAAL

  B) Accommodatieplaats - camping

1.   Plaats

aantal comfortabele plaatsen meer dan 5% van alle plekken

aantal comfortabele plaatsen meer dan 10% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 15% 

aantal comfortabele plaatsen meer dan 25% 

aantal 20%

aantal 50%

paaltjes/bordjes zijn in goede staat, nummers duidelijk leesbaar

plaatsgrootte 60 - 80 m2

plaatsgrootte 80 - 100 m2

plaatsgrootte 100 -120 m2

plaatsgrootte meer dan 120 m2

gras of andere stofvrij oppervlak

het oppervlak is vlak, zonder terreinoneffenheden

de plaatsen zijn ook met aanhanger gemakkelijk toegankelijk, geen hinderende takken

1. Plaats in totaal

2.   Elektriciteitsaansluitingen    Betreft elektriciteitsaansluitingen bij de kampeerplaatsen

Totaal aantal

aansluitingen bij 10% - 25 % van de plaatsen

aansluitingen bij  25% - 50 % van de plaatsen

aansluitingen bij  51% - 75% van de plaatsen

aansluitingen bij 76% - 100% van de plaatsen

maximum afstand tot elektriciteitskast max. 20 m 

 niet nodig snoeren over het pad te trekken 

de elektriciteitskast kan dicht (hoeft niet perse op slot)

de elektriciteitskast/het el. paaltje is in goede visuele en technische staat

2. Elektriciteitsaansluitingen in totaal

3. Betreft de mogelijkheid van water tappen voor de kampeerplaatsen

het grondoppervlak rond de vulplaats is verhard

onderdeel is een rioolputje voor de afvoer van afvalwater

de vulplaats is in goede visuele en technische staat

Afstand

do 100m

do 50 m

do 25m

3. Waterbron/-vulplaats in totaal

B) Accommodatieruimte in totaal

buitenverlichting van de bungalow

plaats voor buitenzitten bij de bungalow inclusief uitrusting

de zitgelegenheid buiten is overdekt

voldoende vrije ruimte tussen de bungalow en andere bungalows

minstens een van de getoonde bungalows geschikt voor gehandicapten

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten van bungalow

Exterieurmatige eisen in totaal

voldoende verlichting van de bungalow

220V stopcontacten

vast bed min. 80x190cm

nachtkastje of plank bij elk bed

tafel of werkblad

stoelen of fauteuils overeenkomend met het aantal bedden

kledingkast met planken en kleerhangers, voldoende ruim

linnen

beddengoed

prullenbak

spiegel

gordijnen of andere mogelijkheid om ramen te verduisteren

radio, mogelijk ook alleen te huren

TV -  mogelijk ook alleen te huren

totale indruk van gebruikte materialen en faciliteiten

Interieurs in totaal

fornuis + oven

koelkast/vriezer

magnetron

waterkoker

kookgerei

glazen, kopjes, bestek, borden, enz. (min. 1st./1bed)

vaatwasser

grote nadruk op de totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Keuken in totaal

alleen een wasbak

complete sanitaire voorzieningen

verlichting (het liefst ook apart boven de wasbak)

badkamerkastje of plank boven de wasbak

spiegel boven de wasbak

(bad)handdoek hangers

toiletrolhouder

stopcontact voor scheerapparaat of föhn

Totale indruk van de gebruikte mat. en faciliteiten

Sanitaire voorzieningen in totaal

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 en meer

  Oppervlakte in totaal

Totale beoordeling voor individueel type bungalow

  D) Sanitaire voorzieningen (gemiddelde van alle sanitairgebouwen)

procentuele vertegenwoordiging van individuele sanitaire voorzieningen door op te tellen/volgens de som - WC+douches+wastafels

1.  Warm water

non-stop in de douches en ook bij alle wastafels (behalve service bij WC)

min 6 uur/p.dag in de douches en ook bij alle wastafels behalve servicewastafels

min 6 uur/p.dag in de douches en bij tenminste een deel van de wastafels

1. Warm water in totaal

2. Toiletten en urinoirs

1 toilet per 20 plaatsen

1 toilet per 15 plaatsen

1 toilet per 8 plaatsen

Afmetingen

Verlichting

Toiletpapier
centraal geplaatst, bijv. in het gangetje

individueel-in elke cabine

Kledinghaakjes minimaal een haakje per toilet

Servicewastafel

Uitvoering
 betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van min. 150 cm

  leidingen in de muren, niet zichtbaar aan het oppervlak

Onderhoud (technisch)

sensors/timers - alleen urinoirs

sensors/timers - urinoirs en toiletten

2.   Toiletten en urinoirs in totaal

3.   Douches

 1 douche per 20 plaatsen 

 1 douche per 15 plaatsen 

 1 douche per 10 plaatsen

Uitvoering, afmetingen

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal twee haakjes per douche

Zitmogelijkheid bedoeld wordt permanent ingebouwd 

Uitvoering
betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

leidingen in de muur, niet los zichtbaar

Onderhoud (technisch)

3. Douches in totaal

4. Wastafels

een wastafel per 15 plaatsen

een wastafel per 12 plaatsen

een wastafel per 8 plaatsen

aantal hygiënische cabines:

- totaal tot 20% van het totale aantal wastafels

- meer dan 20% van het totale aantal wastafels

aanwezigheid van stopcontacten  - binnen bereik van elke wastafel

                              - alleen bij sommige wastafels

vanaf 85 cm of, als er een scherm tussen de wastafels is

Verlichting

Kledinghaakjes minimaal een haakje per wastafel

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 150 cm

Onderhoud (technisch)

4.   Wastafels in totaal

5. Babyroom Beoordeeld wordt of alleen een verschoontafel of een uitgeruste babycabine

Er is geen zelfstandige ruimte, alleen een verschoontafel

Babyroom
 een badje voor het wassen van kinderen

 een bron van warm water

 een prullenbak

ruimte voor het verschonen

Uitvoering
leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling / hoogwaardig kunststof tot een hoogte van 180 cm

Onderhoud (technisch)

5. Babyroom in totaal

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen

van interessante betegeling tot bijv. Mickey Mouse-fittings

6. Sanitaire voorzieningen voor kinderen in totaal

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten

er zijn hier geen drempels

bruikbare deurbreedte is minstens 90 cm

er is voldoende ruimte gewaarborgd voor het draaien met een rolstoel

het toilet is verhoogd en voorzien van handgrepen

de wastafel en de spiegel zijn op rolstoelhoogte

de douche heeft een zitje

leidingen in de muur, niet zichtbaar

betegeling /hoogwaardige kunststof tot een hoogte van 180 cm

alarm in geval van nood

7. Sanitaire voorzieningen voor gehandicapten in totaal

8. Eigen sanitaire voorzieningen

Eigen sanitaire voorzieningen - douche, wastafel en toilet

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 2% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 5% en meer van de plaatsen

sanitaire voorzieningen ter plekke voor 10% en meer van de plaatsen

8. Eigen sanitaire voorzieningen op de accommodatieplaats in totaal

9. Afvoer voor chemische toiletten

Uitvoering / onderhoud

 aparte plaats, die de omgeving niet verstoort/privacy

 verlichting

kwaliteit van afwerking, goede staat en functionaliteit

9. Afvoer voor chemische toiletten in totaal

10. Afwasruimte

Afwasruimte

uitvoering / onderhoud

verlichting aanwezig

10. Afwasruimte in totaal

11. Mogelijkheid om kleding te wassen

verlichting aanwezig

voldoende weglegruimte, event. ook planken

11. Mogelijkheid om kleding te wassen in totaal

12. Wasruimte

Wasruimte is een ruimte met een wasmachine, droger en strijkmogelijkheid

automatische wasmachine

droger

strijkmogelijkheid

algemene technische staat (apparaten en ruimte)

goede betegeling / kwaliteitsvolle kunststof wanden en vloer

12. Wasruimte in totaal

13. Sanitair gebouw (als geheel)

Faciliteiten/ ruimte

 de gebouwen zijn functioneel ingericht

 deuren gaan open in de logische richting 

 gelijkmatige verlichting

 entree met schoonmaakzone

goed aangeduide onderdelen van de sanitaire voorzieningen (richting, pictogrammen)

leidingen ingebouwd / zijn niet onzichtbaar

staat en functionaliteit van sluitingen van de individuele ruimtes

goede ventilatie

 De inspecteur beoordeelt de nabije omgeving

 buitenverlichting

 groen en toegangspaden

Algemene indruk
De inspecteur beoordeelt de uiterlijke indruk van de sanit.voorzieningen, met name de architectuur

uiterlijk, bloemen en planten, gezelligheid, harmonie met de omgeving, functionaliteit

13. Sanitair gebouw (als geheel) in totaal

14. Serviceplaats voor campers

goede toegankelijkheid en eenvoudige mogelijkheid voor in- en uitrijden

14. Serviceplaats in totaal

15.   Hygiëne

Reiniging

15.   Hygiëne in totaal

Terrein+ gemiddelde van accommodatieplaats/ bungalows en gemiddelde van de sanitaire voorzieningen

  E) ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT

A.   Openlucht zwembad

Uitvoering / onderhoud
verschillende fantasierijk aangelegde vormen

speelfaciliteiten in het water, glijbaan, bubbelbad, …

zwembadverwarming

De inspecteur beoordeelt de indruk, omheining (niet door prikkeldraad), verdeling

groenaanplanting, bankjes, schilderwerk

B.   Overdekt zwembad

Zwembaden met vaste overdekking of opengaande overdekking

omgeving en inrichting van het hele gebouw

speelfaciliteiten, glijbaan, bubbelbad, …

C. Natuurbad Bedoeld wordt een meer, vijver, rivier

Faciliteiten

bootjes- en waterfietsverhuur

buitendouche

glijbaan, watertrampolines …..

netheid en staat van strand, algemene indruk

1. Zwemmen (zwembad, overdekt zwembad,natuurbad) totaal aantal punten

gerekende punten - max. aantal punten 15

4. Speelfaciliteiten

Gezelschapsruimte

(uitgerust met spellen, theater, animatie, leeshoek) 

Afwerking / onderhoud

de faciliteiten zijn in goede staat (schilderwerk, wanden, vloeren)

de oppervlakte van de ruimte is afgestemd op het aantal campinggasten

de ruimte is functioneel ingericht

Afwerking / onderhoud

verscheidenheid speelfaciliteiten

spellen die de kinderfantasie ontwikkelen hebben de voorkeur

afmetingen speeltuin

absorberende ondergrond - zand, gras, rubber tegels 

zitgelegenheid voor toekijkende ouders

Overdekte speelplaats de speelruimte is gedeeltelijk of geheel overdekt

Avonturenspeelplaats
(buiten- of overdekte) speelplaats met avontuurlijke/spannende speelattracties

(klimwand, abseilen, touwladder…)

Afwerking / onderhoud
mogelijkheden,  grootte,  multifunctionaliteit

absorberende ondergrond  - zand, gras, rubber tegels

Waterspeelplaats

minstens 3x per week, tijdens het hoofdseizoen

excursies, uitstapjes, sportarrangement

4. Speelfaciliteiten in totaal

5. Wellness mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping, indien het gecontroleerd kan worden

fitness

zonnestudio

massages

jacuzzi

sauna 

elke andere soort wellness (1 punt)

Wellness in totaal (max. aantal deelpunten 10)

5. Wellness in totaal (max. aantal 6)

6.   mogelijk in directe omgeving - grenzend aan de camping

Tennisbaan

Multifunctioneel speelveld

Midgetgolf

Tafeltennis

Beachvolleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Voetbalveld

Elke andere, niet eerder genoemde sport (1 punt)

6. Andere sportfaciliteiten ( max. aantal deelpunten 25)

werkelijk aantal punten (max. aantal bereikt bij 12)

  ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

ZWEMMEN, SPORT EN AMUSEMENT in totaal

aand
eel
(a)

keuze
(b)

max. 
(c )

verplicht min. 
Aantal (d)

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang 
naar de camping.  De gasten worden via deze Toegangsweg geleid. 

Toegangsweg naar 
de camping

Vereisten voor het 
vinden van de 
camping

Parkeerruimte voor 
auto of caravans bij 
aankomst

de parkeerruimte (capaciteit van parkeerplaatsen) is voldoende 
voor de auto's en caravans van arriverende gasten

Functionele 
voorzieningen

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste 
openingstijden

gasten worden in een ruimte ontvangen (niet buiten aan een 
raampje), praktisch ingericht

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er 
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.   

Functionele 
uitrusting

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor 
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten 

inrichting en staat 
van onderhoud

Bij zeer kleine campings zijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een 
gemiddelde beoordeling berekend.

Voorzieningen/ond
erhoud

het type wegoppervlak komt overeen met het soort onderneming, bijv. een 
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn 
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor 
tweerichtingsverkeer. Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk 
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer, 
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt 
niet gehinderd door takken

de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de 
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper

Uitvoering en 
onderhoud van de 
richtingaanwijzers

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is 
de overzichtelijkheid van de richtingtekens, eventueel ondersteund met meerdere 
kaarten  - een juiste en eenvoudige navigatie (onduidelijkheden uitgesloten). Een 
equivalent is een kaart van het terrein, die iedere gast bij de aankomst ontvangt

ook geschikt voor kinderen / buitenlanders (herkenbare tekens / 
symbolen zonder noodzaak voor kennis van de tekst)

de verlichting is goed verdeeld, secundaire paden zijn voorzien 
van oriënterende verlichting

het groen is goed onderhouden (gras wordt gemaaid, bomen 
gesnoeid en oude takken verwijderd)

het geplante groen zorgt voor een aangename natuurlijke verdeling van het 
terrein, het aanzien van het terrein is goed geïntegreerd in de omliggende 
omgeving 

Verzamelen en 
afvoer van afval

gescheiden inzameling van gesorteerd afval (tenminste glas, 
paper, plastic, ander/huishoudelijk afval)

de containers zijn naar behoren gemaskeerd (houten wanden, groen),- containers 
zijn zo geplaatst dat ze niet storen door geur of lawaai

Opslag van 
materiaal

De hoogste waardering wordt verkregen indien er geen enkel materiaal in het 
zicht wordt opgeslagen - het ligt in een apart deel

Over het hele terrein ook op de tentplaatsen slingert geen afval - 
blikjes, papiertjes, flesdoppen enz.

Beveiliging van de 
camping

Keukentje - 
kookruimte voor 
individuele gasten, 
kooktoestellen 
beschikbaar

Mogelijkheid om 
kostbaarheden te 
bewaren

Voedselvoorzienin
gen - op het 
terrein

De kwaliteit van het eten zelf wordt in de categorisatie niet beoordeeld, elk 
cateringgebouw wordt maar één keer beoordeeld

Als restaurant wordt een aangenaam ingerichte ruimte beschouwd, waar het eten 
geserveerd wordt op basis van een menu, met bediening, het menu bevat tenminste 
voorgerechten, min. 5 hoofdgerechten, desserts en een drankkaart

Uitrusting/inrichting/
sfeer van 
restaurant

het is een aangenaam en harmonieus ingerichte ruimte 
(meubilair, decoratie, verlichting, tafelschikkingen)

er is voldoende ruimte tussen de tafels voorzien voor een groot 
gevoel van privacy, ingericht met comfortabele stoelen en ruime 
tafels

Als snackbar wordt beschouwd een fastfood tent of ook een cateringgebouw dat niet 
aan de voorwaarden voor een restaurant voldoet

ruimte voor het wachten op eten en zitgelegenheid voor het 
consumeren ter plaatse

Voedselvoorzienin
gen in totaal

Als alleen restaurant, dan restaurant*0,6, als alleen 
versnaperingen, dan beoordeling versnaperingen, indien 
beide- dan het rekenkundige gemiddelde van beide

Voorziet in de 
verkoop van

verkoop van basislevensmiddelen en hygiënisch assortiment, 
gebak

Aantal 
comfortabele 
plaatsen

als comfortabele plaatsen worden beschouwd van elkaar gescheiden plaatsen voorzien van: een eigen 
elektriciteitsaansluiting, een zelfstandige wateraansluiting, of een gedeelde wateraansluiting (1 kraan tussen 
twee plekken) en een eigen/zelfstandige afvoer voor afvalwater (afvoer, waar een slang inpast voor afvoer uit 
een caravan/camper) 

Aparte/afgebakend
e plaatsen

Minimum aantal kampeerplaatsen, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door 
paaltjes, een nummer, steen, bord, boom of een andere manier van afbakening:

de afbakening is duidelijk, zodat iedereen kan zien hoe diep de 
plekken zijn. 

Gemiddelde grootte 
van de plaatsen

de inspecteur meet ten minste 4 plaatsen op verschillende locaties van het terrein. 
Indien de grootste of de kleinste plaats geheel verschilt van het gemiddelde van de 
andere, hoeft het niet meegerekend te worden in de beoordeling

ook plaatsen alleen bedoeld voor wandelaars en plaatsen exclusief voor campers 
worden niet in het gemiddelde meegenomen

in het geval van plaatsen met gescheiden staanplaatsen voor auto's wordt bij het oppervlak van een plaats 
zonder toegang voor een auto een oppervlakte van 15 m2 gerekend

indien de plaatsen tegenover elkaar liggen, wordt er van de oppervlakte 3 meter 
breedte afgerekend voor doorgang en doorrit

indien de plaatsen feitelijk niet verdeeld zijn wordt de totale oppervlakte uitgerekend uit het aantal plaatsen en 
de totale oppervlakte bestemd voor accommodatie min 3 m wegbreedte

Uitvoering/toeganke
lijkheid van de 
plaatsen

Uitvoering/onderho
ud de elektriciteitskast is minimaal 50 cm boven de grond en is 

beschermd tegen regen

Waterbron/-
vulplaats

Uitvoering/onderho
ud

de kraan is op een hoogte van 45 cm of meer boven de grond, wat het 
comfortabele vullen van een jerrycan met water mogelijk maakt.

beoordeeld wordt de max. afstand tot een drinkwaterbron van 
min. 80% van de accommodatieplaatsen

VUL IN !!  het totale percentage van het aantal personen op de accommodatieplaatsen ( 3,5 pers./per 
plaats) in verhouding tot vaste bedden

  C) Bungalows en andere vaste accommodatie op campings. Verder worden met de benaming bungalow dus 
ook caravans ter verhuur, stacaravans, kamers e.d. bedoeld

VUL IN !!  Het totale percentage individuele types bungalows in aantal bedden 
Tegenover het aantal geaccommodeerd op kampeerplaatsen 

Exterieurmatige 
eisen aan de 
uitrusting van de 
bungalow

parkeergelegenheid bij de bungalow of nabij, verharde en 
onderhouden toegangsvoetpaden en wegen

Faciliteiten interieur 
van de bungalow

Keukenhoek - 
wordt hier alleen 
beoordeeld als de 
bungalow er een 
heeft

Faciliteiten sanitaire 
voorzieningen - 
wordt hier enkel 
beoordeeld, indien 
onderdeel van de 
bungalow

Totale oppervlakte 
per bed, exclusief 
sanitaire 
voorzieningen

  C) Bungalows en andere vaste 
accommodaties in Totaal

totaal gemiddelde op basis van percentage van de 
individuele types

Warm water 
Beschikbaar

Aantal toiletten 
(incl. urinoirs)

totaal aantal toiletten, urinoirs en droge toiletten maximale 
beoordeling: 1 toilet per tien plaatsen - het aantal 
kampeerplaatsen + seizoenplaatsen + aantal andere plaatsen, 
die Sanitaire voorzieningen gebruiken, wordt gedeeld door het 
aantal toiletten

voldoende afstand tussen de rand van de toiletpot en de deur, bij een dwars 
geplaatst toilet geldt een min. afstand van 60 cm tot de deur

individuele verlichting, of een lange TL-balk, die twee cabines tegelijk verlicht. De 
lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Prullenbakken
(dames)

op elk damestoilet is een prullenbak met een deksel of een 
stortkoker met klep

speciaal voor het handenwassen na toiletgebruik op een afstand van 
minder dan 5 m. Een ander soort kraan (bijv. bij afwassen) 
- wordt niet als servicewastafel beschouwd

kwaliteit van de gebruikte materialen van de toiletpotten, urinoirs, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
waterreservoirs, staat van onderhoud van de muren, vloeren, plafonds, 
toiletpotten, urinoirs, deuren, leidingen, functionaliteit van de spoelmechanismen 
en sloten

Hygiëne-
Automatische
Spoeling

Aantal douches 
Met warm water

totaal aantal douches met warm water. Familiedouche telt maar 
als 1 douche.

douche met afsluitbare entree, scherm in de entree dat 
natworden van kleding verhindert

individuele verlichting, of een lange tl-buis, die twee douchecabines tegelijk 
verlicht. De lichten moeten in goede staat en van goede kwaliteit zijn.

Familiedouches
- min. 1 per 40 
plaatsen

als familiedouche wordt beschouwd een afsluitbare ruimte met 
minimaal twee douches, voldoende ruim voor 2 personen 
tegelijk

- kwaliteit van gebruikte materialen: douchefittings, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en 
plafonds, staat van onderhoud van de muren, vloeren, 
functionaliteit van de sloten

Aantal wastafels. 
Servicewastafels worden 
niet meegerekend, 
hygiënische cabines wel

Hygiënische 
cabines (ruimte met 
wastafel, kan dicht 
en op slot)

Stopcontacten 
Bij de wastafels

Afstand tussen  
de kranen

individuele verlichting, of een lange tl-balk, die twee ruimtes 
tegelijk verlicht.  De lichten moeten in goede staat zijn.

- kwaliteit en staat van gebruikte materialen - van de fittings, de wastafels zelf, 
scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, 
D335staat van onderhoud van de muren en vloeren, de spiegels, 
zeepdispensers, stopcontacten, prullenbakken

als babyroom wordt beschouwd een kamer met voldoende ruimte,
bevattend:

staat van onderhoud van de vloer, plafond, deur, badje, douche, 
verschoonruimte

Sanitaire 
voorzieningen 
Voor kinderen

Als sanitaire voorzieningen voor kinderen wordt gezien, als er 
een kindertoilet is, een kinderdouche, een kinderwastafel.
Max beoordeling als dit alles aanwezig is.

Creativiteit / 
vindingrijkheid
van de afwerking

Sanitaire 
voorzieningen voor 
gehandicapten

Wordt zo beschouwd, indien uitgerust met toilet, wastafel en douche met warm en 
koud water

Kwaliteit van de 
afwerking/onderhou
d kwaliteit en staat van gebruikte materialen- fittings, de wastafels zelf, 

scheidingswanden, haakjes, afwerking van de muren, vloeren en plafonds, staat 
van onderhoud van de muren en vloeren,  de spiegels, zeepdispensers, 
stopcontacten, prullenbakken

Afvoer voor 
chemische toiletten

Is een duidelijk aangegeven afvoer van keramiek, of roestvrij staal voor afvalwater, 
samen met een kraan voor het afspoelen van de WC, vanuit een camper 
(serviceplaats) wordt niet beschouwd als chem. toiletafvoer

Een afwasruimte heeft ter beschikking  Een koud water bron bij een gootsteen, en warm water direct boven 
de gootsteen of in de nabije omgeving

voldoende plaats voor het wegleggen van vaat (zowel vies, 
afgewassen als afgedroogd), het liefst ook rekken

belangrijk is de staat van onderhoud - de kranen, betegeling, 
wanden, verlichting,afdruiprekken, vuilnisbakken, vloeren, 
aanrecht en gootstenen

Mogelijkheid om 
kleding 
Te wassen

Als wasplaats wordt beschouwd een RVS- of keramische 
wastafel op werkhoogte met warm water (direct boven de 
wastafel of in de nabije omgeving)

Uitvoering /
 Onderhoud

belangrijk is de staat van onderhoud - kranen, betegeling, wanden, verlichting, 
prullenbakken, vloeren, wasblad en wastafels

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

Scheiding van de 
douches 
en toiletten

zijn gescheiden, als de wastafels en douches niet in dezelfde 
ruimte zijn als de toiletten, de afscheiding hoeft niet tot het 
plafond te reiken, 
echter minstens 2,2m. In de douches mag  
1 (nood) toilet geplaatst zijn

Staat en onderhoud
Van het exterieur

goede staat en onderhoud van houten constructies, schilderwerk, 
glas van glazen panelen (schoon), 

Kwaliteit van 
uitvoering/onderhoud

op het terrein is een aparte plaats uitgerust als serviceplaats 
voor campers met minstens een drinkwatertoevoer en afvoer 
voor afvalwater

de serviceplaats voor campers is zichtbaar aangeduid, er is een verharde 
(waterpas) vlakke ondergrond waar de camper op kan rijden

De inspecteur beoordeelt de hygiëne van de toiletten, urinoirs, douches, wastafels en 
gezamenlijke ruimtes. Indien mogelijk vraagt hij de gasten. Nadruk wordt gelegd op 
zichtbare verontreiniging, de frequentie en manier van reinigen

toiletten en urinoirs - geen kalkaanslag op het porselein, reinheid van  
de toiletbril, muren, vloeren, scheidingswanden en deuren

douches - geen vuil en aanslag op de douchekop, vloer, en overgang van vloer naar wand. De 
zeepdispensers en planken zijn schoon, net zoals de doucheputjes. 
Op de wanden, zitjes, plafonds en deuren is geen aanslag / vuil.

wasruimtes - geen vuil op de wanden, vloeren, plafonds, spiegels 
en in de wascabines aan de binnenkant van de deuren. De gootsteen en afvoer zijn schoon, 
zonder sedimenten op de randen en schimmel op de siliconenafdichtingen. Držáky 
Zeepdispensers en planken zijn schoon, de verlichting is vrij van stof, vuil en insecten

gemeenschappelijke ruimtes (voor wassen van kleding en afwassen e.d.), wanden en vloeren zijn 
schoon, zonder sedimenten op de kranen, de ramen en deuren schoon, de vensters 
Vrij van insecten, de verlichting vrij van stof, vuil en insecten

privé sanitaire voorzieningen - door een gesprek met de gasten vindt de inspecteur uit, 
of de sanitaire voorzieningen bij hun aankomst in schone staat waren

   Sanitaire  
   voorzieningen 
    In totaal

gemiddelde van de individuele sanitaire voorzieningen volgens de optelling 
van- toiletten+douches+wastafels – procentuele vertegenwoordiging

  1. Zwemmen (Waterkwaliteit wordt niet beoordeeld)

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad (betegeling, 
roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met cement voorzien van 
verflaag, oppervlaktebehandeling

staat van onderhoud van specifieke sanitaire maatregelen, schilderwerk, 
kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

douches aanwezig, WC, kleedhokjes, zonneterrassen of 
ligstoelen, zitgelegenheid, voetenbaden

Onderhoud van de 
omgeving 
van het zwembad

De hieronder beschreven punten gelden alleen voor zwembaden, niet voor natuurbaden. Een tijdelijk, mobiel, bovengronds zwembad zal niet als 
zwembad beoordeeld worden. Zwembaden moeten zich op het terrein bevinden en bestemd zijn voor de campinggasten

kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking van het zwembad 
(betegeling, roestvrij staal, kunststoffen, plastic folies, bekleed met 
cement voorzien van verflaag, oppervlaktebewerking

staat van onderhoud van gebouw, van de specifieke sanitaire voorzieningen, het 
schilderwerk, kunststof en betegeling, speelfaciliteiten in het water…

aanwezigheid van douches, WC, verkleedhokjes, terras of ligstoelen, 
zitgelegenheid, 

Ook de variant, waarbij een ruimte gescheiden is door een permanente of 
verplaatsbare wand is toelaatbaar. Een door een gordijn gescheiden deel van 
een bar of 
Restaurant wordt niet als gezelschapsruimte beschouwd.

de ruimte is mooi onderhouden en schoon, vooral  
ruimtes voor kleine kinderen

Kinderspeeltuin
Voor <12

Beschikbaar zijn tenminste 5 verschillende speeltoestellen, centraal geplaatst of 
verspreid over het terrein. In het geval van een multifunctioneel speeltoestel 
wordt elke afzonderlijke speeloptie meegerekend. Er zijn zowel centrale als 
verspreidde speeltuinen beschikbaar. De centrale speeltuin is ook geschikt als 
sociaal trefpunt. Voor kleine kinderen is het een pluspunt, als de speeltuinen niet-
verspreid zijn.  Bij kleine campings is de spreiding minder belangrijk.

kwaliteit van de materialen: stabiliteit, schilderwerk, constructie 
is roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

kwaliteit van de gebruikte materialen: stabiliteit, schilderwerk, 
constructies, roestvrij, zonder scherpe randen en splinters

Speelattracties in het water of bij het water met zand op de grond of 
sportfaciliteiten in een ondiep zwembad. Op de waterspeelplaats moeten 
kinderen voldoende ruimte om zich heen hebben (minimale afmetingen 100m2).

Animatieprogramm
a voor kinderen

Animatieprogramm
a voor volwassenen

  Andere 
sportfaciliteiten




