HUURVOORWAARDEN
Minimum verhuurperiode van een week.
RESERVERINGSCONTRACT

De reservering wordt slechts in behandeling genomen na ontvangst van het geheel ingevulde en
ondertekende reserveringsformulier en na ont vangst van een aanbetaling van 30 % van het totale
bedrag verhoogd met een bedrag van 21 € zijnde de reserveringskosten.
Na ontvangst van het getekende contract en Uw aanbetaling zenden wij U zo spoedig mogelijk een
schriftelijke bevestiging.
U kunt recht doen gelden op de door u gereserveerde campingplaats tot uiterlijk 24 uur na de
afgesproken aankomsttijd en uiteraard na betaling van de totale huursom.
BETALING VAN HET RESTANT VAN DE VERBLIJFSKOTEN

Campingplaats : bij aankomst
Accommodatie : uiterlijk 30 dagen voor uw aankomstdatum
Attentie : Als wij binnen deze termijn uw betaling niet ontvangen hebben beschouwen wij uw
reservering als ongedaan. Verder zullen dan de hier onderstaande annuleringsvoorwaarden van
toepassing zijn. Geen enkele korting zal worden verleend in geval van verlate aankomst of vervroegd
vertrek.
Voor reserveringen minder dan 30 dagen voor de voorziene datum van aankomst, moet het volledige
bedrag, voor het verblijf betaald worden, evenals de administratiekosten.
In de huurprus is inbegrepen : het voor de gekozen accommodatie opgegeven aantal personen,
parkeerplaats voor een auto, gas en elektriciteit. Niet inbegrepen zijn : linnengoed, extra personen of
bezoekers, extra auto’s.
ANNULERING

In geval van annulering zullen de volgende bedragen worden ingehouden of u in rekening gebracht
worden :
 de administratiekosten
 30 % van de totale overeengekomen huursom indien u voor de 30 dag voor uw gereserveerde
aankomstdatum annuleert ; de totale overeengekomen huursom indien u binnen 30 dagen voor
uw gereserveerde aankomstdatum annuleert of als u niet op die datum aankomt.
HUUR VAN ACCOMODATIES
Bij aankomst wordt een waarborgsom van 200 € van u verlang. Deze ontvangt u terug aan het eind
van uw verblijf, indien aan de accommodatie geen schade is aangericht. Bij vertrek wordt de inventaris
opgemaakt, tijdens werkuren, in het bijzijn van verhuurder en huurder. Indien de accommodatie bij
vertrek niet schoon is achtergelaten, houden wij 50 € in voor de kosten van schoonmaak op de
waarborgsom.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Kampeerders zijn verplicht zich aan de huishoudelijke regels van de camping te houden.
AANSPRAKELIJKHEID

De kampeerder moet zelf zijn, verzekering verzorgen. De camping is niet aansprakelijk voor diefstal,
brand, noodweer, etc… en ongevallen die onder de W.A verzekering van de kampeerder vallen.

