MOBIL HOME RESERVATIEVOOR WAARDEN VERBLIJF
AANKOMST EN VERTREKDAGEN EN UREN:
In juli en augustus : 7 nachts minimum. Komen zaterdag van 14 tot 20 uur, vertrek zaterdag van 8 tot 10 uur
Buiten juli en augustus: 3 nachts minimum. Aankomst van 14u tot 19uur, vertrek van 8 tot 10 uur
BEZETTING MOBILHOMES:
èom de rust op de camping te waarborgen, aanvaarden we geen groepen.
è niet door hun ouders begeleide minderjarigen worden eveneens niet aanvaard.
een auto en 4 of 5 personen afhankelijk van het type mobilhome . Er mag geen extra tent worden geplaatst. In de
mobilhomes worden geen huisdieren toegelaten.
WAARBORGEN: € 300 (dekking voor hardware) € 70 (garantie voor reiniging)
Contant of creditcard
De waarborg wordt bij vertrek geheel of gedeeltelijk terugbetaald, na teruggave van de identificatiebandjes, de sleutels, de
controle van de inventaris en van de netheid van de mobilhome. Vastgestelde schade moet worden vergoed.
Kosten worden bij forfait geregeld of, in voorkomend geval, op basis van een raming.Vaste vergoedingen:
Identificatiebandjes

1.00€

Sleutel

Schoonma
akkosten

15.00€

70.00€

Ontdooien
ijskast
8.00€

Vaatgoed
zie inventaris

RESERVERING: Elke reservering is op naam en kan niet worden overgedragen of onderverhuurd. Enkel de personen die
op het reserveringcontract worden vermeld, worden aanvaard. Bij wijzigingen van de verblijfdata is het mobilhomenummer
niet gegarandeerd.
De reservering van een verblijf in een mobilhome 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. Post : bankkaart, bankoverschrijving
BETALING VAN HET SALDO: De klant zal het overblijvende verschuldigde saldo voor de overeengekomen prestatie
1 maand vóór het begin van het verblijf aan de reserveringsdienst betalen (bankkaart of bankoverschrijving). Hij
zal dan de voldane factuur voor zijn verblijf ontvangen. De klant die het saldo niet op de overeengekomen datum heeft
betaald, wordt geacht zijn verblijf te hebben geannuleerd en zal geen enkele terugbetaling ontvangen.
LAATTIJDIGE RESERVERING: Bij het boeken van minder dan een maand voor de start van het verblijf, zal de
volledige betaling vereist.
BIJ ANNULERING:
Door de klant: De annulering dient per aangetekende brief, e-mail of fax gemeld te worden. De reserveringskosten en de
kosten van de annuleringsverzekering (facultatief, maar aanbevolen) zijn nooit terugbetaalbaar.
U zult terugbetaald worden vanaf:

onverzekerd

Met verzekering

Meer dan 30 dagen voor uw aankomst

Voorschot - 30%

Minder dan 30 dagen voor uw aankomst

0

Betaalde bedragen*

Onderbreking van het verblijf:

0

Terugbetaling van het niet
uitgevoerde verblijf *

25% van de totale prijs*

* onder voorbehoud dat de reden voor de annulering of onderbreking door de verzekering wordt gedekt (zie bijgevoegd
document)
Door de campingbeheerder: annulering vóór het begin van het verblijf zal worden berekend aan de klant per
aangetekende brief met ontvangstbewijs. Deze bepalingen gelden niet wanneer een minnelijke schikking wordt getroffen
waarbij de klant een door de camping voorgesteld vervangverblijf aanvaardt.
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
mobilhome 24 uur na de voorziene aankomstdatum vrij.
HET VERBLIJF: Elke bewoner moet het huishoudelijk reglement naleven (zie bijgevoegd document).
De klant is aansprakelijk voor alle schade die door hem wordt veroorzaakt; hij dient verzekerd te zijn hiervoor.
De camping wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand, ongevallen, slecht weer, enz.

