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1.  TICKETS 

Om Caravan Empire te bezoeken moet het 
ticket „Caravan Empire 2 personen 979,00 € 
(489,50 € p.p.) (plus 20,00 € afval statiegeld)“ 
worden gekocht. In het ticket is de toegang tot 
de camping en het festivalterrein voor twee 
personen inbegrepen, evenals de 75 m² grote 
parkeerplaats inclusief elektriciteit. Blijven er 
meer dan twee personen op de camping? Boek 
dan gewoon extra tickets als add-ons in je 
persoonlijke MyTicket-portaal.  
 
LET OP aan allen die vorig jaar al in het Caravan 
Empire zaten: Normale Mellow Fields tickets 
geven geen recht op toegang tot Caravan Empire.

2.  TOEGELATEN WORDEN 
alle soorten slaapvoertuigen (bv. campers, 
caravans en omgebouwde busjes) die een vast 
geïnstalleerd slaapinrichtiging hebben en met 
B- en BE-vergunningen kunnen worden bestuurd. 
Om het terrein te mogen betreden moet het 
Caravan Empire Ticket binnen handbereik worden 
gehouden. Slechts één slaapvoertuig en, indien 
van toepassing, de trekauto zijn toegestaan. 
Als het slapende voertuig langer is dan 15 
meter, moeten er twee staanplaatsen worden 
aangeschaft. Andere ondersteuningsvoertuigen 
moeten op de normale parkeerplaats van de 
camping worden geparkeerd. 
 
NIET TOEGESTAAN (als slaapvoertuigen) 
Alle soorten auto‘s, waaronder stationwagons 
en limousines, maar ook aanhangwagens en 
bestelwagens, die geen vast geïnstalleerde 
slaapinrichtiging hebben. 

3.  Check In 
Het Caravan Empire heeft een eigen check-
in, waarbij mensen en voertuigen worden 
gecontroleerd. Alleen degenen die aankomen 
met het slaapvoertuigen of de trekkende auto 
die op de plaats geparkeerd staat, worden hier 
ingecheckt. Alle anderen moeten aankomen 
via de normale Mellow Fields check-in. Zie ook 
hieronder „aankomst met groepen“. 
 
Check-In: donderdag 21.07.22, vanaf 10:00 uur 
Check-Out: maandag, 25.07.22, tot 15:00 uur. 

4.  AANKOMST MET GROEPEN 
Als er meer personen op de standplaats 
kamperen dan de auto of het slaapvoertuig 
zitplaatsen heeft, moeten de overige personen 
parkeerkaarten kopen („Parking: Camping Full 
Weekend“) en via de normale Mellow Fields 
check-in inchecken. 
 
LET OP: Alle bagage van alle bezoekers die op 
de standplaats slapen moet in het slaapvoertuig 
gepakt worden, aangezien het niet mogelijk is om 
bagage mee te nemen bij het verlaten van Mellow 
Fields naar Caravan Empire en omgekeerd!  

In het Caravan Empire kunnen burgers hun eigen camp van ca. 75m² 
opzetten, inclusief caravan, camper of andere slaapvoertuigen. Of 
het nu in met z‘n tweeën is of in een groep (max. 10 personen), met 

bijzettententen, paviljoens of gewoon groen en idyllisch.
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5.  MAXIMAAL AANTAL PERSONEN 

PER RUIMTE 
Het Caravan Empire Ticket moet één keer per 
slapend voertuig worden gekocht en is geldig 
voor twee personen. Hoeveel mensen de koper 
op het veld verblijft is aan hem, maar het mogen 
niet meer dan 10 personen zijn! Er zijn nog 8 
andere tickets beschikbaar als add-on in het 
persoonlijke MyTicket-portaal. 
 
Indien onbevoegden hun tent op de standplaats 
opzetten, dient dit onmiddellijk aan de 
veiligheidsdienst gemeld te worden.

6.  STANDPLAATSKEUZE 
Over het algemeen is er geen garantie voor 
aangrenzende plaatsen. Als groepen naast elkaar 
willen staan, raden wij aan zo vroeg mogelijk en 
samen te komen en deze wens bij het inchecken 
duidelijk te maken. Maar zelfs dit is geen garantie.

7.  TENTEN/PAVILJOENS 
Luifels, paviljoens en slaaptenten zijn toegestaan 
zolang ze niet verder komen dan de grenzen van 
de standplaatsen.

8.  ELEKTRICITEIT EN MOTOREN 
De motoren van de voertuigen die op de 
standplaats geparkeerd staan, blijven tussen 
aankomst en vertrek te allen tijde uitgeschakeld 
en mogen dus niet als elektriciteitsbron worden 
gebruikt. Er is een stroomaansluiting op de 
standplaats: veiligheidsstekker 16A/230V. Dit kan 
tot 15 meter ver weg zijn, dus vergeet niet om een 
passende verlengkabel mee te nemen.

9.  HET VERLATEN VAN DE 
STANDPLAATS TIJDENS DE 
OPENINGSTIJDEN 
Het is niet mogelijk om de parkeerplaats met 
een voertuig te verlaten! Als iemand flexibel wil 
blijven, kan de auto op de normale parkeerplaats 
van de camping geparkeerd worden. Hiervoor 
moet naast het ticket voor het caravanterrein 
wel de parkeerkaart „parkeren: Camping Full 
Weekend“ worden aangeschaft.

10.  AANSPRAKELIJKHEID 
Als de bezoeker het recht krijgt om zijn voertuig 
op de caravanstandplaatsen te parkeren, doet 
hij dat op eigen risico. De organisator aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal, 
tenzij hij zich schuldig maakt aan opzet of grove 
nalatigheid.

11.  CONTROLES 
Om veiligheidsredenen behouden wij ons het 
recht voor om voertuigen ter plaatse, zowel van 
binnen als van buiten, te controleren op verboden 
voorwerpen en degenen die zich niet aan de 
regels houden, te verwijderen. De kosten van 
het ticket worden in dit geval niet terugbetaald. 
Daarnaast worden er personen controles 
uitgevoerd bij de overgang van Caravan Empire 
naar Mellow Fields en terug.

12.  KOKEN 
Gasflessen zijn toegestaan om op de daarvoor 
bestemde ingebouwde kookpunten in de 
slaapvoertuigen te koken. Het maximum aantal 
gasflessen is gebaseerd op de oorspronkelijke 
locatie in het slaapvoertuig. Voor de eigen 
veiligheid moet het slaapvoertuig regelmatig 
worden gecontroleerd. Infortmatie hierover is 
hier beschikbaar.  
 
Voor barbecues gelden dezelfde regels als voor 
Base Ground en Mellow Fields (informatie volgt 
begin 2022).

13.  ANDERE REGELS 
Verder gelden dezelfde regels als op de rest van 
de camping, bijvoorbeeld het verbod van glas. 
Alle informatie en voorschriften voor de 
Campsites volgen begin 2022.
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https://www.camperplatz.de/gaspruefung-wohnwagen-393.html

