
In- en uitchecken
inchecken: vanaf 14u00 Inchecken kan met max. 2 personen
uitchecken: vóór 13u00 (Toon bij check in je ID bewijs                                                       
en je kentekenbewijs)
Gelieve je oranje vuilzak voor vertrek bij het containerpark te 
sorteren tijdens de geldende openingsuren.

Het gebruik van grondzeilen is niet toegelaten.

Sportterreinen
Reserveer aan €1 per uur een 
sportveld aan het kassagebouw bij 
de boten 
of aan de campingreceptie.

Fiets huren?
Heb je zin om eens de bloemetjes 
buiten te zetten en de prachtige 
omgeving te ontdekken per  fi ets?
Vraag ernaar aan onze camping-
receptie. (aantal beperkt) 
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Max. 20 km/u - Parkeren
Op de aankomst- en vertrekdag kan je al vóór de aankomsttijd en na
het uitchecken de dagrecreatie bezoeken. Wanneer je je aanmeldt
bij de campingreceptie ontvang je de verblijfstickets.
Hiermee krijg je te voet toegang tot het domein via de daginkom.

LET OP! Parkeren voor aankomst en na vertrek met als doel bezoek
dagrecreatie kan enkel op de grotere parkings van de dagrecreatie 
(inkom strand – Zilvermeerlaan). 
(max. 20 km/uur) 
Niet essentiële verplaatsingen met je voertuig op het domein zijn 
niet toegestaan.

Tip 

Kampeer-
autoplaatsen XL
Welkom op je kampeerautoplek. Geniet van je 
verblijf op het Zilvermeer.
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Huisdieren - hondenweide
Honden moeten ALTIJD aan de leiband, ook op je kampeerplaats. 
Zorg steeds voor een hondenpoepzakje. 
Let erop dat je huisdier niemand lastig valt, hindert of verwondt.
Achter de campingwinkel (langs de watersportvijver) is een 
hondenweide beschikbaar. Buiten de hondenweide zijn er drie 
hondentoiletzones aangeduid op de camping. In de strandzo-
ne, accommodaties, speeltuin en openbare gebouwen zijn om         
hygiënische en praktische redenen geen honden toegelaten.
Honden steeds aanmelden. Betalend aan geldend tarief.
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Elektriciteit & water 
Elke kampeerplaats is uitgerust met een  individuele groene elek-
triciteitspaal. Met een Europese stekker kun je aansluiten op het 
elektriciteitsnet. Je beschikt over max. 16 A. 

Iedere KAXL plaats beschikt over eigen waterkraan met drinkwater 
én eigen rioleringsaansluiting voor lozing afvalwater. 
Waterverbruik en lozingsbijdrage zijn inbegrepen in de prijs. (niet 
beschikbaar in de winterperiode)
Elektriciteit is te betalen naar verbruik.
Op de hoek van het klinkerpadje (ter hoogte van KAXL07) staat de 
kiosk waar je jouw betalend elektra-stopcontacten kan activeren. 
volg de instructies op de kiosk. Zorg eerst dat je voldoende krediet 
op je ZIVA betaalkaart hebt staan, deze kan je opladen aan de 
campingreceptie

Barbecue
BBQ is toegestaan, tenzij er een tijdelijk verbod is omwille van 
aanhoudende droogte en brandgevaar. Er mag enkel gebruik  
gemaakt worden van veilige en goed afgeschermde  
BBQ-toestellen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen om 
brand te voorkomen en voorzie steeds een emmer water om te 
blussen. Open vuren of vuurschalen/vuurkorven, tuinkachels 
mogen nooit! Uiterlijk om 24u00 moeten alle BBQ’s volledig ge-
doofd en geblust zijn.

Rust tussen 22.00u en 07.00u 
Van 22.00u tot 07.00u willen wij diegenen die op ons domein 
verblijven een degelijke nachtrust gunnen. Dit houdt in dat je 
vanaf 22.00u het volume van de radio/TV wat zachter zet, geen              
uitbundige feestjes bouwt aan je kampeerautoplaats XL.

Belangrijke telefoonnummers Zilvermeer
Campingreceptie 014 82 95 00
Animatiebalie 014 82 95 04
EHBO strandgebouw 014 82 95 60
EHBO balie 014 82 95 04
Wachters 0496 18 04 67 14u-22u + 22u-06u*

 0496 18 04 71 06u-14u // 07u30-16u*+22u-06u
  *enkel indien wachter van dienst

Noodnummers
Europees Noodnummer 112 of 112 BE app voor ambulance of brandweer, druk 1
  voor politie, druk 2

Antigifcentrum 070 245 245
Brandwondencentrum 02 649 65 89
Tandarts (wacht) 0903 39 969
Apotheek (wacht) 0903 92 248
Arts (wacht) (centraal nummer) 014 22 22 00 
Ziekenhuis Mol 014 71 20 00

In de 
buurt 
Abdij van Postel 
(8 km)

Zondagse Dierenmarkt 
(7 km)

Wekelijkse dinsdagmarkt Mol 
(7 km)

Sas 4 Toren 
(5,5 km)

Jakob Smitsmuseum 
(5,5 km)

Natuurreservaat Buitengoor 
Meergoor 
(350 m)

Bowling Eden 
(6,6 km)

Galbergen Speeltuin 
(7 km)

Recreatiedomein Keiheuvel
(8,4km)

Pretpark Bobbejaanland
 (25 km) 

Sunparks Kempense Meren 
(200 m)  

Pakawi Park (Olmense Zoo) 
(14 km)   

Doe-centrum Hidrodoe 
(33 km)  

korting met je 
Zilvermeer 
verblijfsticket
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Bezoekers en logés camping
Bezoekers moeten steeds gemeld worden bij de campingreceptie.  
Zij betalen het geldende toegangstarief.
Logés moeten steeds geregistreerd worden bij de 
campingreceptie adhv hun ID-bewijs en verblijfsticket. De hoofd-
kampeerder vergezelt de logés bij de registratie. Logés betalen het 
geldende overnachtingstarief.


