Algemene voorwaarden
Reservering
De reservering wordt definitief zodra u de bevestiging van de camping hebt ontvangen. Deze
bevestiging moet getoond worden bij aankomst op de camping. Dit contract staat op naam, is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar. De huurder accepteert de plek in de huidige staat (bomen,
beplanting….). U moet altijd kunnen aantonen dat u een aansprakelijkheidsverzekering hebt tijdens
uw verblijf op de camping.
De reserveringskosten bedragen € 10.
Kampeerplaatsen/accommodaties
Kampeerplek
U kunt op uw kampeerplek terecht vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst en u moet de plek
verlaten vóór 12.00 uur op de dag van vertrek. De dagen worden geteld vanaf de dag van aankomst.
Wanneer u later vertrekt zal een extra dag in rekening worden gebracht. De plek moet leeg zijn
wanneer u vertrekt en in dezelfde staat als bij uw aankomst worden achtergelaten.
Aan de speciale wensen die zijn aangevraagd bij de reservering zal zo goed mogelijk worden
tegemoetgekomen, zonder verplichting van de camping.
Accommodatie
De accommodaties kunnen in het hoogseizoen alleen per volledige week worden gehuurd.
Iedere week begint zaterdag vanaf 16.00 uur en eindigt de volgende zaterdag vóór 10.00 uur.
De vertrektijd moet altijd van tevoren worden afgesproken met de campingeigenaar in verband met
de beschikbaarheid van het personeel. De personen die een dag eerder willen vertrekken moeten de
accommodatie
vrijmaken
vóór
19.00 Het linnengoeduur.
moet worden teruggebracht en alles moet zodanig worden hersteld dat u alleen
maar
hoeft
schoon
te
maken.
Een waarborgsom van € 300 moet bij aankomst worden betaald en wordt teruggegeven bij het einde
van het verblijf, onder aftrek van eventuele materiële schade en reparatiekosten.
De waarborgsom garandeert eveneens het onberispelijk schoon zijn van de accommodatie,
omdat in het geval de accommodatie niet schoon is er een overeengekomen prijs van € 60 van de
waarborgsom
wordt
afgetrokken.
Het aantal personen per accommodatie genoemd bij de tarieven is de maximale capaciteit van de
accommodatie. Wanneer Veel meer personen dan is toegestaan de camping willen bezoeken
(kinderen en baby’s meegerekend) moet dit altijd goedkeuring krijgen van de campingeigenaar en zal
in
rekening
worden
gebracht
overeenkomstig
het
geldende
tarief.
Het is formeel verboden (party)tenten op het perceel en op het terras van de accommodaties op te
zetten. Het is eveneens verboden te roken binnen de accommodaties uit beleefdheid, vanwege
veiligheid en hygiëne.
Aan de speciale wensen, die zijn aangevraagd bij de reservering zal zo goed mogelijk worden
tegemoetgekomen, zonder verplichting van de camping.

Prijzen
Bij de aangegeven prijzen is de BTW inbegrepen. Niet inbegrepen zijn:
-

Toeristen belasting voor het verblijf: €0,33 per volwassene per
nacht

-

Belasting voor het huisvuil: € 0,22 per persoon per nacht

-

Dieren

Waarborgsom
Er zal u bij aankomst een waarborgsom van € 300 (cash of via creditcard) worden gevraagd.
Elk voorwerp dat tijdens uw verblijf is beschadigd of verloren zal in rekening worden gebracht. Bij uw
vertrek zal de accommodatie geïnspecteerd worden en uw waarborgsom zal binnen 30 dagen na uw
vertrek
aan
u
worden
geretourneerd.
Aan u is gevraagd de accommodatie weer perfect schoongemaakt achter te laten. Als dit niet
gebeurd is dan zal het schoonmaken voor een tarief van € 60 uit de waarborgsom aan u in rekening
worden gebracht.

Regelement
De camping accepteert de betalingen via
VISA/Mastercard/Americain Express.

pinautomaat, in contanten, vakantie-cheques en

De camping heeft het VACAF controle-kenmerk.
Er wordt u een voorschot van € 52 (inclusief € 10 reserveringskosten) gevraagd voor het reserveren
van een campingplaats. Voor de accommodatie wordt u een voorschot van 30% van het totale
bedrag gevraagd.
De resterende kosten voor het verblijf zullen 1 maand vóór de aankomst op de camping opvraagbaar
zijn.

Annulering
Als u wilt annuleren (alleen in geval van aangetoonde overmacht) moet u ons 2 maanden vóór
aankomst schriftelijk informeren en zal het voorschot 100% worden terugbetaald. Bij annulering
tussen 1 en 2 maanden vóór aankomst wordt 50% terugbetaald. Bij annulering binnen 1 maand voor
aankomst wordt het voorschot niet meer geretourneerd.
De reserveringskosten worden niet terugbetaald.
Wilt u een annuleringsverzekering afsluiten dan kunnen wij u hierbij adviseren.
Als de huurder geen gebruik maakt van de plek op afgesproken datum, behoudt de campingeigenaar
zich na 24 uur het recht voor de plek opnieuw te verhuren.
Als de huurder de plek verlaat vóór de afgesproken datum, dan kan hij geen aanspraak maken op
behoud van deze plek.

Verantwoordelijkheid
De wettelijke aansprakelijkheid van de camping is niet van toepassing in het geval van:
-

diefstal, verlies of schade in welk opzicht dan ook gedurende een verblijf

-

schade of buiten gebruik stellen van technische voorzieningen; defect of afsluiting van een
installatie/voorziening op de camping.

-

schade veroorzaakt door of ondervonden van auto’s van campinggasten die stilstaan of
rondrijden binnen de omheinde ruimte van de camping.

De camping behoudt zich het recht voor de inrichting en realisatie daarvan te wijzigen

Vorderingen
Iedere vordering moet direct gedurende het verblijf op de camping aan het personeel worden
overhandigd. Wanneer geen enkele vordering gedurende deze periode wordt aangeboden is
bewezen dat de camping aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Dieren
Huisdieren worden geaccepteerd op voorwaarde dat zij zijn aangelijnd. De eigenaren worden
verantwoordelijk gehouden voor de schade die hun huisdier veroorzaakt. Zij behoren ook het door
de dieren achtergelaten vuil op te ruimen.

Recht om foto’s te maken
De campinggast moeten tijdens hun verblijf meewerken aan het maken van foto’s en film binnen het
terrein van de camping voor publicitaire doeleinden. Wanneer zij dit niet willen moeten zij deze
weigering schriftelijk bij de campingeigenaar bekend maken.

Persoonsgegevens
Hierbij informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de
reservering nodig zijn voor de uitvoering van de reservering. Deze gegevens worden niet aan een
derde partij doorgegeven.

