
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De klant wordt eraan herinnerd, overeenkomstig artikel L. 121-21-8 12° van het Franse consumentenwetboek, dat hij niet beschikt 

over recht op intrekking zoals bepaald in artikel L. 121-21 van het Franse consumentenwetboek. De Verkoopvoorwaarden van het 

gereserveerde tarief verduidelijken de bedingen voor annulering en/of wijziging van de reservering. 

1 - TARIEVEN: 
. De prijs is niet inclusief toeristenbelasting.  
. Camping: ons basisprijs geld per dag van 12.00's middags tot daags erop 12.00's middags voor 1 kampeerplaats of 1 caravan, 3 
personen, 1 auto en toegang tot het zwembad op basis van 1 entree per persoon per dag. Kinderen onder de vier jaar zijn gratis. 
Een standplaats is geschikt voor maximaal 6 personen, 3 installaties (tent, caravan enz.) en 1 auto. 
. Verhuur: onze prijs betreft een gemeubileerd verhuur. 
Minderjarigen zonder begeleiding van een ouder met dito verantwoording zijn niet toegestaan. 
 

2 - RESERVERINGEN: 
STAANPLAATS 
In het laagseizoen, zijn de reserveringen niet verplicht. 
In het hoog seizoen, tussen 16/07 en 20/08/2022 zijn de reserveringen voor 7 nachten minimum met mogelijke aankomsten en 
vertrekken dinsdag en/of zaterdag. 
Van 01/07 tot 15/07 en van 21/08 tot 31/08/2022 zijn de reserveringen van 2 nachten minimaal. 
LOGIES  
In het laagseizoen, zijn de reserveringen voor 2 nachten minimum (3 met Hemelvaart). 
In het hoog seizoen, zijn de reserveringen voor 7 nachten minimum. 
Bungalow: van 16/07 tot 27/08/2022 worden mogelijke aankomsten en vertrekken dinsdag en/of zaterdag. 
Stacaravan: van 29/06 tot 04/09/2022, worden mogelijke aankomsten en vertrekken zondag en/of woensdag. 
Chalet: van 28/06 tot 03/09/2022, worden mogelijke aankomsten en vertrekken dinsdag en/of zaterdag. 
 

3 - AANBETALING: 
. Camping: de reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling, d.w.z. 30% van de reservering met een minimum van 40 
Euro. Betaling van het saldo bij aankomst. 
. Verhuur: de reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling, d.w.z. 30% van de reservering. 
Betaling van het saldo: drie weken voor de aankomstdatum. 
 

 4 - ANNULERING  
. Annulering van de reservering dient te gebeuren per aangetekende brief. 
. In geval u het gereserveerde arrangement meer dan vier weken voor de aankomstdatum opzegt, zal de aanbetaling (en eventueel 
het saldo voor de accommodatie) volledig worden vergoed na aftrek van de annuleringskosten = 30 euro. (Gelieve een 
bankafschrift met uw volledige bankgegevens bij te voegen) 
. In geval van opzegging minder dan vier weken voor de aankomstdatum opzegt, zal de aanbetaling (en eventueel het saldo voor 
de accommodatie) ons toekomen. 
 

5 - VERLATE AANKOMST: 
. De reservering blijft 48 uur geldig na de geplande aankomstdatum. Na deze termijn en zonder kennisgeving uwerzijds, wordt de 
reservering geannuleerd en zullen aanbetalingen niet worden vergoed. 
 

6 - FACTURERING: 
. In het hoog seizoen, wordt bij facturering uitgegaan van de op de reservering vermelde data, ongeacht de werkelijke aankomst en 
vertrekdatum.  
 

 7 -HUISDIEREN: 
. Camping: deze worden geaccepteerd op vertoon van een inentingsbewijs/ gezondheidsverklaring. Zij dienen getatoeëerd te zijn 
en op de camping aangelijnd te blijven. Honden worden niet toegelaten op het strand. Honden van categorie 1 en 2 zijn niet 
toegestaan op de camping. 
. Verhuur: huisdieren worden niet toegelaten in de verhuur. 
 

8 - DE DIREKTIE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM: 
. Zonder opgaaf van redenen een reservering te weigeren. 
. Personen die overlast veroorzaken lawaai, agressiviteit, vernielingen, enz, van de camping te verwijderen. 
 

9 - VEILIGHEID: 
. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal op het kampeerterrein, in tenten, caravans, bungalows, stacaravans, chalets of auto's. Bij 
de receptie zijn kluisjes te huur voor de klanten. 
 . De norm NFC 15100 verplicht de aansluitingsmogelijkheid op een elektriciteitsnet 3 draden (2fase+aarde). Afwijkende 
aansluitingen zijn niet toegestaan. 
 

10 - VERZEKERING: 
. Klanten dienen verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben die eventuele lichamelijke en materiële 
schade die zij zouden kunnen aanrichten vergoed. 
 
IN GEVAL VAN GESCHIL IS DE FRANSE TEKST RECHTSGELDIG. 


