Voorwaarden voor het huren van een campingplaats
Elke verhuring van een plaats gebeurt op naam en kan in geen enkel geval afgestaan worden.
Enkel de personen die op het contract staan vermeld, kunnen op de camping verblijven.
1 auto maximum per standplaats.
Reservering
 De reservering wordt definitief bij ontvangst van het volledig ingevulde reserveringscontract,
vergezeld van het voorschot dat 25% bedraagt van de volledige huursom.
 In alle gevallen wordt u een bevestiging van de reservering toegestuurd per brief of per e-mail.
 De betaling van het saldo van uw verblijfskost dient voldaan bij aankomst op de camping.
 De dossierkosten voor de reservering bedragen € 20 en worden niet terugbetaald.
 Elke onjuiste verklaring brengt de ongeldigheid van de reservering mee.
Aankomst, vertraging en vervroegd vertrek
 De aankomst kan plaatsvinden vanaf 13 uur en vόόr 20 uur. Uw plaats is gereserveerd tot 13
uur, de volgende dag van de geplande aankomst datum. Eens die periode verstreken is en zonder
nieuws uwerzijds, wordt uw reservering geannuleerd.
 Het vertrek moet plaatsvinden vanaf 8 uur en vóór 12 uur (Elke overschrijding brengt de
facturatie mee van een supplementaire dag).
 Een vervroegd vertrek of een latere aankomst geeft geen recht op terugbetaling.
 Het nummer van de plaats wordt bepaald door de beheerder op de dag van aankomst.
 Omdat reserveren niet verplicht is, zullen kampeerders die niet gereserveerd hebben, een plaats
toegewezen krijgen in functie van de beschikbaarheid.
Annuleringsverzekering voor het verblijf
 Er wordt u een facultatieve annuleringsverzekering voorgesteld van € 11 per verblijf op het
ogenblik van uw reservering.
 Wanneer u uw reservering annuleert, is geen enkele terugbetaling mogelijk wanneer u de
annuleringsverzekering niet hebt onderschreven (zie de specifieke voorwaarden van de
verzekering op onze website of op aanvraag bij AXELLIANCE: +33 (0)5 56 54 65 56 – e-mail:
annulresa@axelliance-groupe.com).
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Reglement van inwendige orde
 De klant verbindt er zich toe om het reglement van inwendige orde van de camping te
respecteren. Dat geldt ook voor de personen die hem vergezellen. Het reglement hangt uit aan
de ingang en het onthaal van de camping.
Dieren
 Honden (behalve deze van de 1e en 2e categorie die verboden zijn op de camping), katten en
andere vleeseters worden slechts toegelaten wanneer ze aan de leiband worden gehouden en
na voorlegging van een geldig vaccinatiezakboekje. Zij moeten buiten de camping gebracht
worden voor hun hygiënische wandeling, mogen geen hinder veroorzaken en nooit alleen
achtergelaten worden.
Bezoekers
 Bezoekers van één dag moeten zich bekend maken vooraleer ze toegang krijgen en hun identiteit
opgeven aan het onthaal.
 Hun bezoek is niet gratis, de toegangsprijs is deze van een supplementaire persoon.
 Bezoekers moeten hun voertuig parkeren buiten de camping.
Barbecue
 Enkel elektrische barbecues zijn toegelaten. Barbecues met hout, houtskool, gas enz. zijn strikt
verboden door een besluit van de prefectuur.
Aanhangwagen
 Geen boottrailer wordt geaccepteerd zonder voorafgaande goedkeuring van het management.
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