Algemene reserveringsvoorwaarden
UW RESERVERING
De reservering van uw standplaats of accommodatie staat op uw naam. U kunt deze dus niet aan
derden verhuren zonder schriftelijk akkoord van de camping.
De huurder moet meerderjarig zijn én aanwezig zijn op de camping gedurende het hele verblijf.
De huurder is verantwoordelijk voor de personen die hij toelaat in de accommodatie of op de
standplaats en voor de betaling van het verblijf.
BETALING EN BEVESTIGING VAN UW RESERVERING
De reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling van 30% en schriftelijke
bevestiging van de camping.
De aanbetaling wordt niet gerestitueerd in geval van annulering. We raden u aan een
reisverzekering af te sluiten om eventuele risico’s te dekken.
Huuraccommodatie
De betaling van het restbedrag wordt u 40 dagen voor aanvang van uw verblijf per mail gevraagd.
U wordt vervolgens geacht om het restbedrag binnen 10 dagen te betalen.
Wanneer de betaling van het restbedrag uitblijft en bij uitblijven van reactie op de schriftelijke
en telefonische herinneringen, behoudt de camping zich het recht om de reservering te annuleren.
Standplaats
De betaling van het restbedrag wordt u bij aankomst gevraagd.
AANKOMST EN VERTREK – Accommodaties
Aankomst
Gereserveerde accommodaties zijn beschikbaar vanaf 16 uur. Inchecken kan tot 19 uur.
Bij een late aankomst (na 19 uur) wordt u verzocht om de camping hiervan op de hoogte te brengen.
De camping behoudt zich het recht om de accommodatie te verhuren indien de huurder zich niet
meldt binnen 36 uur na de initiële aankomsttijd en de camping niet op de hoogte heft gesteld van
een verlate aankomst.
Borg
Bij aankomst wordt er borg gevraagd voor de accommodatie (250€) en de schoonmaak (90€).
De huurder wordt geacht om de accommodatie op te leveren in dezelfde staat als bij intrede.
Vertrek
De accommodatie moet op de vertrekdag voor 10 uur worden opgeleverd in dezelfde staat als bij

intrede. Bij vertrek zal een controle worden uitgevoerd. Wanneer de accommodatie in schoon en
in goede staat wordt opgeleverd, wordt deze borg teruggegeven.

AANKOMST EN VERTREK – Standplaatsen
Standplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14 uur. Inchecken kan tot 19 uur. Bij een late aankomst (na
19 uur) wordt u verzocht om de camping hiervan op de hoogte te brengen.
Op de vertrekdag wordt u geacht om uw standplaats vrij te maken voor 12 uur.

ANNULEREN
Indien u genoodzaakt bent om uw reservering te annuleren, vragen we u dit schriftelijk aan ons te
melden. De annulering is pas definitief na schriftelijke bevestiging van de camping.
In het geval van annulering wordt het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd. Ook in geval van
vervroegd vertrek wordt er geen restitutie gedaan.
HONDEN
Honden zijn toegestaan op de camping (met uitzondering van honden van categorie 1 en 2) en in de
accommodaties, onder enkele voorwaarden.
- Maximaal één huisdier per accommodatie
- Alle huisdieren moeten gevaccineerd zijn en aan de lijn worden gehouden
- De eigenaar van de huisdieren wordt geacht alle uitwerpselen op te ruimen
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CAMPING
De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
-

Diefstal, verlies of schade aan uw bezittingen, van elke aard dan ook
Schade door natuurverschijnselen (noodweer, insecten, …)
Installaties op de camping die gesloten of buiten dienst zijn vanwege storing, schade of
defecten. De directie heeft het recht om bepaalde installaties, waaronder het zwembad,
tijdelijk te sluiten vanwege veiligheidsredenen of om bepaalde werkzaamheden uit te
voeren.

Geschillen
Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan
de Franse rechtbank, die hier uitspraak over zal doen.
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