STANDPLAATS RESERVATIEVOORWAARDEN VERBLIJF
HEURES ET JOUR D’ARRIVÉE ET DE DÉPART :
AANKOMST EN VERTREKDAGEN EN UREN :

Hors
juillet etper
août
: réservation
à la
nuitée,
arrivée
entre
14 h et 19
In juli en augustus
: reservaties
nacht,
aankomst tussen
14:00
en 20:00,
vertrek
vóór 12:00.
Buiten juli en augustus : reservaties per nacht,
aankomst
départ
avanttussen
12 h.12:00 en 20:00, vertrek vóór 12:00.
Juillet et août
BEZETTING STANDPLAATSE
:

h,

: réservation à la nuitée, arrivée entre 12 h et 20 h, départ avant 12 h.

Ö om de rust op de camping te waarborgen, aanvaarden we geen groepen.
Ö niet door hunOCCUPATION
ouders begeleide minderjarigen
niet aanvaard. :
MAXIMUMworden
DES eveneens
EMPLACEMENTS
een wagen, een hond (gechipt en gevaccineerd, uitg. honden van categorie 1 en 2) en 6 personen

Ö Pour préserver le calme du camping, les groupes ne sont pas acceptés.
mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés.

WAARBORGENÖ
: € Les
20,-

De waarborg wordt bij vertrek geheel of gedeeltelijk terugbetaald, na teruggave van de identificatiebandjes, de sleutels en de
une
voiture,
6 personnes
4 adultes
maximum,
une
tente
ouvergoed.
une caravane ou un
EEG-adapters, de
controle
van de
netheid van dedont
standplaats.
Vastgestelde
schade
moet
worden
camping-car
uninchien
( tatoué
et op
vacciné,
chien de catégorie 1 et 2) par
Kosten worden bij
forfait geregeld, of,
voorkomend
geval,
basis vanhors
een raming.
Vaste vergoedingen:
emplacement. Il est possible d’ajouter une petite tente sans supplément de tarif.
Identificatiebandjes

Sleutel

EEG-adapter

CAUTION : 20 €
1.00€
15.00€ ou
La caution demandée
à l’arrivée, sera rendue15.00€
au départ entièrement
RESERVERINGpartiellement,
:Elke reservering après
is op naam
en kan niet
worden
overgedragen
of onderverhuurd.
Enkel
de personen
die op
restitution
des
bracelets
d’identification
et des
objets
en prêt,
het reserveringcontract worden vermeld, worden aanvaard. Als verschillende gezinnen achtereenvolgens dezelfde
vérification
de
la
propreté
de
l’emplacement
et
constatation
des
dégâts
éventuels.
Les
standplaats innemen, is een reserveringscontract per gezin vereist en moeten de verblijfsdata op elkaar aansluiten. Elke
déductions
serontworden.
fixes Bij
ouwijzigingen
sur devisvan
suivant
l’importance.
onbezette standplaats
moet ontruimd
de verblijfdata
is het standplaatsnummer niet
gegarandeerd.
De reservering Déductions
van een verblijf
op een
fixes
: standplaats wordt van kracht met uw akkoord en na ontvangst door onze
reserveringsdienst van het getekende reserveringscontract en een voorschot van 30% op de totaalprijs van het
verblijf, de reserveringskosten en de kosten van de eventuele annuleringsverzekering.
Mogelijke betalingswijzen, online : bankkaart, bankoverschrijving

Bracelet
’identification
nonwordt
rendu
bébé
adaptateur Geen
européen
BETALING VAN HET SALDO
: Hetdsaldo
van het verblijf
volledigclef
betaald
op de aankomstdag.
enkele
korting zal worden toegestaan bij uitgestelde aankomst of vervroegd vertrek.
Mogelijke betalingswijzen: contant, bankkaart.
1.00€

15.00€

15.00€

LAATTIJDIGE RESERVERING : Bij een boeking van minder dan 15 dagen voor aankomst, zal de volledige betaling
vereist.

En :cas
BIJ ANNULERING

de départ en dehors des horaires d’ouverture du bureau d’accueil, si les objets
en prêt sont rendus et qu’aucune dégradation n’est constatée la caution sera

Door de klant :De annulering dient per aangetekende brief, e-mail of fax gemeld te worden. De reserveringskosten en de
renvoyée dans un(facultatief,
délai n’excédant
pas une
kosten van de annuleringsverzekering
maar aanbevolen)
zijn semaine.
nooit terugbetaalbaar.

LA RÉSERVATION
U zult terugbetaald
worden vanaf :

:

onverzekerd

Met verzekering

Toute réservation est nominative
et ne peut
Voorschot
- 30% être cédée
25%ou
vansous-louée.
de totale prijs*Seules seront
acceptés les personnes nommées sur le contrat de réservation. Si plusieurs familles
Minder dan se
30 dagen
voor uwsur
aankomst
succèdent
un même emplacement,
un contrat de
réservation
sera exigé par
0
Betaalde
bedragen*
famille et les dates de séjour devront être consécutives.
Terugbetaling van het niet
Tout
inoccupé devra être
0 libéré de tout matériel. Pour toutes
Onderbreking
van emplacement
het verblijf
uitgevoerdene
verblijf*
modifications
de
dates
de
séjour,
le
numéro
de
l’emplacement
sera pas garanti.
* onder voorbehoud dat de reden voor de annulering of onderbreking door de verzekering wordt gedekt (zie bijgevoegd
Meer dan 30 dagen voor uw aankomst

document)

La réservation d’un séjour en emplacement ne devient effective qu’avec notre
Door de campingbeheeder
annulering
vóór het begin
het verblijf
zal worden
berekend aandu
de klant
per aangetekende
accord et :après
réception
parvan
notre
service
de réservation
contrat
de
brief met ontvangstbewijs. Deze bepalingen gelden niet wanneer een minnelijke schikking wordt getroffen waarbij de klant
réservation
accompagné
d’un
acompte
comprenant
:
25%
du
Prix
Total du
een door de camping voorgesteld vervangverblijf aanvaardt.

séjour + les 12.00 € de frais de réservation + de l’assurance annulation

éventuellement
souscrite.
AANKOMST : De
klant moet zich aanmelden
op de datum en het uur die op de reserveringsbevestiging worden vermeld. Bij
uitgestelde aankomst, zonder telefonische verwittiging door de ondertekenaar van het reserveringscontract, is de standplaats
24 uur na de voorziene aankomstdatum vrij.
Mode de règlement possible en ligne : carte bancaire; par courrier : chèque
bancaire,
chèques
vacances,reglement
virement
bancaire,
carte document).
bancaireDeetklant
mandat.
HET VERBLIJF : Elke bewoner
moet het huishoudelijk
naleven
(zie bijgevoegd
is
aansprakelijk voor alle schade die door hem wordt veroorzaakt; hij dient verzekerd te zijn hiervoor.

( Attention les chèques bancaires ne sont acceptés que pour ce premier
règlement, ils ne le sont pas pour le solde)

