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 VERKOOPVOORWAARDEN 2020
De camping wordt geopend van 31 Maart 2020 tot 15 oktober 2020, het zwembad, de sauna, het bubbelbad
en het restaurant van half mei tot half September.
De tarieven omvatten alle belastingen en zijn gegarandeerd voor het hele seizoen 2020 behoudens wijziging
van de BTW of verblijfsbelasting tussen de reserveringsdatum en de verblijfdatum. Dit leidt tot een correlatieve
wijziging van de prijs incl. BTW, de klant gaat hier onvoorwaarderlijk mee akkoord.
De verhuurder wijst elke aansprakelijkheid van de camping af in geval van schade door onweer, vallende
boomtakken, natuurrampen of diefstal.
Tussen 22.30 u en 7.30 u mag geen enkel voertuig rijden behoudens in dringende gevallen.
PLAATSEN :
De maximum capaciteit van één plaats is 6 personen en 1 voertuig.
Aankomsttijd vanaf 12 uur 's-middags. Op de dag van vertrek moet de plaats voor 12 uur 's-middags verlaten
zijn.
MOBIL-HOME :
De huisjes zijn geschikt voor het aantal personen in de beschrijving en 1 auto per huisje. Water, gas en
electriciteit zijn bij de huurprijs inbegrepen. Tegen vergoeding kunt u lakensets huren, vooraf reserveren of ter
plekke, indien voorradig.
Huurprijs per person : 12 euro, Huurprijs per televisie: 25 euro per week. Indien u het huisje bij vertrek
niet zelf wilt schoonmaken kunt u dit laten doen tegen een vergoeding van 50 euro.
In Juli en Augustus begint de huurperiode zaterdag o f wo e n s d a g o f zo n t a g 16 uur 's-middags en
eindigt op 10 uur 's-morgens Buiten.
U dient het huisje te inspecteren bij aankomst en eventuele problemen binnen 24 uur aan ons te melden. Bij
vertrek controleren beide partijen het huisje en eventuele schade en/of missende inboedel wordt aan u in
rekening gebracht.
U bent verplicht het huisje schoon achter te laten: vloeren geveegd en gedweild,
dekens gevouwen, éénmalige matrasbeschermers afgehaald, vuilnisbakken geleegd en schoongemaakt.
Koffiezetapparaat, gasfornuis, aanrecht, magetron en koelkast schoon. Vaat gewassen en opgeruimd. Uit
respect voor iedereen laat u wc en douche netjes achter (doucheputje schoon en omgekeerd in de
douchecabine).

UW RESERVERING is pas définitief na goedkeuring van de camping, als wij het contract volledig ingevuld en
ondertekend tesamen met een aanbetaling van 25% van de huurprijs en 10 euro reserveringskosten hebben
ontvangen. De eventuele annuleringsverzekering Campezcouvert dient u ook vooraf te voldoen. U ontvangt
na 8 dagen een bevestiging per brief of per mail.

VOORWAARDE VOOR BETALING

Betalingsmogelijkheden : Credit card of internationale overschrijving.
Voor de huur van een mobil home moet het resterende bedrag geheel overgemaakt worden 30 dagen voor het
begin van uw verblijf zonder dat de camping u hierover bericht. Indien het resterende bedrag niet op tijd wordt
overgemaakt vervalt uw restervering en wordt uw aanbetaling niet terugbetaald. Voor last-minute
reserveringen (minder dan 30 dagen voor het begin van uw verblijf) en indien plaats beschikbaar, dient u direct
het geheel verschuldigde bedrag over te maken.
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Tijdens uw verblijf: het resterende bedrag moet op dag van aankomst
WAARBORG :
Bij uw aankomst in de huurwoning wordt een waarborg van 300 € gevraagd die wordt terugbetaald nadat de
inventaris is opgemaakt bij uw vertrek, of per post binnen een termijn van hoogstens 8 dagen. Deze waarborg
omvat :
•
•

250 € voor eventuele schade veroorzaakt in de huurwoning (verlies, breuk, materiaaldegradatie)
50 € schoonmaakkosten indien de schoonmaak niet correct is gebeurd.

De camping behoudt zich het recht voor een deel of de totale som van de waarborg te houden naargelang de
deterioratie van de verblijfplaats en/of het campingmateriaal en/of om de eventuele schoonmaakkosten te
betalen.
ANNULEREN :
Iedere annulering moet per brief kenbaar gemaakt worden. De annulering gaat in op de dag dat de brief
ontvangen is. Bij annuleren na de uiterste annuleringdatum of onderbreken van uw verblijf ontvangt u geen
terugbetaling, tenzij een annuleringverzekering is afgesloten. De algehele voorwaarden van de
annuleringverzekering kunt u online raadplegen op http://www.campezcouvert.com u kunt de voorwaarden
ook aanvragen.
Bij annulering, verlate aankomst of vervroegd vertrek, behoudt de camping het recht de plaats opnieuw te
verhuren zonder dat u aanspraak kunt maken op enige vergoeding of terugbetaling.
Bij verlate aankomsttijd dient de klant dit te melden aan de camping. Uw plaats kan dan nog gedurende 24 uur
vastgehouden worden. Na het vestrijken van deze termijn beschikt de camping opnieuw over deze plaats. Uw
kosten en aanbetalingen worden niet terugbetaald. Mocht de Camping le Bleufond annuleren, worden de
gedane betalingen terugbetaald met uitzondering van de reeds verstreken termijn. Eventueel kunnen wij u een
gelijkwaardig onderkomen aanbieden, tenzij de huurder het contract niet is nagekomen.
BEZOEKERS :
Bezoekers zijn toegestaan. Zij moeten zich aan de ontvangstbalie melden en zijn 2,50 euro per persoon per dag
verschuldigd. De gastheer/vrouw is verantwoordelijk voor zijn bezoekers. De auto moet buiten de camping
worden geparkeerd. De toegang tot het zwembad is verboden.

HUISDIEREN :
Huisdieren moeten getatoëerd of gechipt en ingeënt zijn. Honden uit categorie 1 en 2 (franse wetgeving) zijn
niet toegestaan.
Zij moeten aangelijnd zijn en mogen in geen geval alleen op de camping achtergelaten worden. Tussen 06 Juli
en 23 Augustus kan maar één huisdier per campingplaats of per huisje worden toegestaan.
VERBLIJFSBELASTING :
De gemeente Montignac heft verblijfsbelasting. Deze bedraagt 0,50 € per persoon per dag (persoon vanaf 18
jaar). De verblijfsbelasting moet op de dag van aankomst voldaan worden.
Bemiddeling consumptiegeschillen :
Overeenkomstig het artikel L. 152-1 van de Franse « code de la consommation », kan u bij betwistingen
gratis beroep doen op de bemiddelingsdienst MEDICYS, waar wij bij aangesloten zijn. Dit kan via email: www.medicys.fr of per post: MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy - 75009 Paris
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