GENERAL CONDITIONS OF BOOKING

STACARAVAN VERHUUR VOORWAARDEN

Verhuur is op een wekelijkse basis en huisdieren zijn niet toegestaan in de stacaravans. Een parkeerplaats is
voorzien van een voertuig. Een volledige inventarisatie van keukenapparatuur, tuin meubelen, beddengoed is
voorzien, met uitzondering van lakens en kussenslopen. Alle bezoekers van de camping de regels moeten
respecteren, en inchecken bij aankomst is verplicht. De toegang zal automatisch worden geweigerd op personen
meer dan het maximale aantal toegestaan in de stacaravans. Bezoekers moeten aantonen van de huidige
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Geen extra installaties kunnen worden gebouwd op het perceel.
Reservering van kracht vanaf de datum van ontvangst van het bijgevoegde formulier, naar behoren ingevuld en
ondertekend, samen met een aanbetaling van 25% van de totale huursom figuur die door middel van een cheque
getrokken op een Franse bankrekening, een bankoverschrijving of creditcard kan worden betaald. De reservering
is bevestigd voor opvang van 55% van het totale bedrag verschuldigd zes weken voor aankomst. Bij aankomst
het evenwicht van 20% moet worden betaald hetzij in contanten, door middel van een Franse credit card. Wij
betreuren dat geen terugbetalingen zullen beschikbaar zijn in geval van late aankomst of vroegtijdig vertrek. Bij
aankomst is een borg van 150 euro verschuldigd per proefvlak voorbehouden. Dit bedrag wordt terugbetaald bij
uw vertrek na aftrek van de bedragen die in aanmerking komt voor verlies van of schade aan goederen. 75 euro
zal worden bewaard in het geval dat de stacaravan niet is schoongemaakt voor uw vertrek. Overdracht van
sleutels en een inventaris zal gelijktijdig worden genomen tussen 08.30 en 10.00 uur. Bij schriftelijke annulering
niet minder dan zes weken voor uw bezoek, wij zullen uw storting terugbetalen, maar zullen aftrekken van 100
euro voor papierwerk. In geval van annulering minder dan zes weken vóór de vervaldag voor aankomst, verliest
u het volledige bedrag van uw storting. Als u laat aankomt, houden we uw reservering geopende voor 24 uur
vanaf de vervaldatum voor aankomst. Na deze periode, tenzij we hebben gehoord van u, worden de reservering
geannuleerd.Blijkbaar, in geval van late aankomst, geen aftrek kunnen worden gemaakt voor tijd verloren is
gegaan.
RESERVERING VAN EEN PERCEEL:
De reservatie zal pas effectief na ontvangst van het huidige reserveringsformulier naar behoren ingevuld en
ondertekend, samen met betaling van de borg van 150 euro door middel van een cheque getrokken op een
Franse bankrekening, een bankoverschrijving of creditcard. Na ontvangst van het bovenstaande, een schriftelijke
bevestiging verstuurd naar u, en die u met u moet brengen voor presentatie bij de receptie bij aankomst. Wij
doen niet reserveren voor een periode van minder dan 7 dagen. Het saldo van de verschuldigde periode moet
worden betaald in contanten of door middel van een Franse credit card, bij aankomst op de camping. Mogelijk
extra dagen zal worden betaald aan het einde van uw bezoek, en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Geen
restitutie zal komen in geval van vroegtijdig vertrek.
In geval van schriftelijke annulering van uw reservering van meer dan 1 maand voor de aankomstdatum, zal de
borg worden teruggegeven na aftrek van 25 euro voor bureauuitgaven. In geval van annulering minder dan één
maand vóór de datum van aankomst, het geheel van de storting bewaard door het Management. In geval van
late aankomst, de plot blijft voorbehouden tot volgende dag 11 h 30.
Na deze worden periode en zonder verdere kennisgeving, de reservering geannuleerd. Stilzwijgend wordt
overeengekomen
Conformément à l'article L. 612-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de
médiation MEDICYS dont nous relevons par voie électronique : https://app.medicys.fr/?proId=761dbe90-9a7f4249-b849-0847f307e535
ou par voie postale: MEDICYS 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS.

