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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
1. Gedurende het hoogseizoen worden de stacaravans en huurtenten voor een pe-

riode van tenminste één week verhuurd. Aankomst op zaterdag tussen 16u en 
20u, vertrek op zaterdag tussen 8u en 10u. Voor de huur van staanplaatsen: aan-
komst tussen 14u en 20u, vertrek tussen 8u en 12u. Van deze tijden kan enkel met 
voorafgaand akkoord van de directie afgeweken worden. 

2. De storting van een voorschot wordt gevraagd voor elke reservatie: 25% van de 
verblijfskosten. 

3. Voor de huuraccomodatie: er zal een inventaris opgemaakt worden bij aankomst 
en bij vertrek. De stacaravan of huurtent moet perfect schoon achtergelaten wor-
den. Het is verboden binnen te roken. 

4. Voor huuraccomodatie dient een waarborg van 200€ betaald te worden bij aan-
komst. Dit bedrag dient om de kosten van eventuele schade te vergoeden. De 
huurder verbindt zich er toe elke schade waar hij verantwoordelijk voor is volledig 
te vergoeden. Deze waarborg kan met een (Franse) cheque of in cash betaald wor-
den. 

5. Om een perfecte schoonmaak te waarborgen wordt bij aankomst ook een tweede 
waarborg van 100€ gevraagd. Indien de huuraccomodatie onvoldoende schoonge-
maakt is wordt deze waarborg niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald. Schoon-
maakinstructies zijn ter plaatse aanwezig. Deze waarborg kan met een (Franse) 
cheque of in cash betaald worden. 

6. Een reservatie is pas geldig na ontvangst van het voorschot en een bevestiging van 
onzentwege. 

7. Indien de huurder zonder schriftelijk bericht afwezig is op de overeengekomen 
datum vervalt de reservatie 24 uur na de voorziene aankomstdatum. De volledige 
huursom blijft verschuldigd. 

8. In geval van annulering van een verblijf blijven volgende kosten verschuldigd:  

 Het voorschot en de reservatie- en dossierkosten indien u meer dan 30 dagen 
vooraf annuleert. 

 Het volledige huurbedrag indien u 30 dagen of minder vooraf annuleert of indien 
u niet komt opdagen. 



 Annuleringen per telefoon worden niet aanvaard. 

9. Het saldo van de huurprijs dient betaald te worden  

• Voor alle huuraccommodatie: 20 dagen voor aankomst. Indien het restantbedrag 
niet binnen die periode voldaan is, wordt de reservering automatisch nietig ver-
klaard en de aanbetaling blijft in bezit van de camping. Indien een reservering 
minder dan 20 dagen voor de aankomstdatum plaats vindt, dient het totaalbe-
drag in zijn geheel overgemaakt te worden. 

 Voor gereserveerde staanplaatsen: bij aankomst.  

Er wordt geen vermindering toegekend bij latere aankomst, onderbreking van het 
verblijf of vervroegd vertrek.  

10. Bij wijziging van de reserveringsdata voor een verblijf op de camping kunnen wij u 
niet garanderen dat dezelfde verhuuraccomodatie of staanplaats beschikbaar zal 
zijn. 

11. Maximum 6 personen per staanplaats. 

12. Elke kampeerder of huurder dient het intern reglement van de camping te respec-
teren. 

13. Verblijfstaks : 0,41€/dag/persoon vanaf 18 jaar, niet in de prijzen inbegrepen. 

14. Overeenkomstig het artikel L. 152-1 van de Franse « code de la consommation », 
dat de regels voor de behandeling van verbruikersbetwistingen vastlegt, kan u bij 
betwistingen gratis beroep doen op de bemiddelingsdienst MEDICYS, waar wij bij 
aangesloten zijn.  

Dit kan via e-mail: www.medicys.fr of per post: MEDICYS - Centre de médiation et 
règlement amiable des huissiers de justice - 73, Boulevard de Clichy - 75009 Paris 
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