CAMPING DES
HAUTES GREES
123 Rue St Michel
22430 ERQUY
Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Voorziene aankomstdag:
Uw staanplaats op de camping is beschikbaar vanaf 13h45 en de gehuurde accommodatie vanaf 15h00 in juli en augustus of vanaf
16h00 tijdens de andere perioden.
2. Verwittig ons indien u later zult zijn: anders kan de directie van de camping over de staanplaats of de accommodatie beschikken en komt
de aanbetaling toe aan de camping.
3. De staanplaats of de gehuurde accommodatie wordt bepaald door de camping op de aankomstdag. Indien de verblijfsperioden wijzigen,
kan niet worden gegarandeerd dat dezelfde staanplaats of gehuurde accommodatie beschikbaar is.
4. De huur van uw staanplaats of van uw accommodatie wordt slechts definitief na ons akkoord en na ontvangst van de huurovereenkomst
samen met een aanbetaling. Volgens betalinsgswijzen worden aanvaard: postwissel, cheque of bankkaart, vakantiecheque, cash.
5. Betalingsvoorwaarden:
Voor de gehuurde accommodaties
Na ontvangst van uw huurovereenkomst en uw aanbetaling, en in de mate dat er plaatsen beschikbaar zijn, zullen wij u een
bevestiging sturen.
Voor reservaties die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, wordt een aanbetaling van 25% op het
bedrag van de gereserveerde prestaties gevraagd.
Voor reservaties die minder dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, wordt de volledige betaling van het
bedrag gevraagd op het ogenblik van de reservatie. Het volledige bedrag van uw factuur moet betaald zijn 30 dagen voor de datum
van uw aankomst op de camping. Indien deze termijn verstreken is en we uw betaling niet hebben ontvangen, wordt uw reservatie als
geannuleerd beschouwd en worden de annuleringsvoorwaarden toegepast.
Voor de staanplaatsen:
Na ontvangst van uw huurovereenkomst en uw aanbetaling, en in de mate dat er plaatsen beschikbaar zijn, zullen wij u een
bevestiging sturen.
Voor reservaties die online via onze website gebeuren, vragen wij u een aanbetaling van 25% op het bedrag van de gereserveerde
prestaties. Voor reservaties die telefonisch of per post gebeuren, vragen wij u een forfait van € 55 (€ 40 aanbetaling en € 15
dossierkosten). Reservatiekosten worden alleen aangerekend tijdens het hoogseizoen.
Het saldo van uw factuur moet betaald worden ten laatste de dag voor uw vertrek van de camping.
6. Indien u later aankomt of vroeger vertrekt dan de datums die op uw overeenkomst vermeld staan:
Voor de camping zal het tarief worden aangerekend dat geldt per gereserveerde dag op het terrein. Voor de accommodatie zal geen
enkele terugbetaling gebeuren.

7. In geval van annulatie of onderbreking van het verblijf
Indien u geen annulatieverzekering hebt afgesloten, baseren wij ons op de datum van uw aangetekende brief:
Meer dan 30 dagen voor de voorziene aankomstdatum houden wij de niet-aftrekbare reserveringskosten in, nl. € 15. Minder dan 30
dagen voor de voorziene aankomstdatum: 100% van het bedrag van het verblijf wordt ingehouden door de camping.
Voor de huur van accommodaties raden wij u ten stelligste aan om een annulatie- en verblijfonderbrekingsverzekering af te sluiten (zie
voorwaarden op onze website).
8. De dag van uw vertrek:
moet de staanplaats vrij zijn ten laatste om 12uur.
Voor elk vertrek na 12uur zal een extra nacht worden aangerekend.
De stacaravan moet ten laatste om 10uur vrij zijn.
9. De kampeerder moet voor zijn eigen verzekering zorgen. De camping wijst elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand,
weersomstandigheden, enz. en in geval van gebeurtenissen die behoren tot de burgerlijke verantwoordelijkheid van de kampeerder.
10. De huur gebeurt ten strikt persoonlijke titel. De huurder mag in geen geval zijn plaats onderverhuren of afstaan zonder de schriftelijke
toestemming van de Directie van de camping.
11. Opgelet: voor de gehuuude accoommodaties wordt een waarborg van € 160 gevraagd bij het begin van het verblijf. Deze waarborg
dekt het breken en het beschadigen van materiaal, en, indien de accommodatie in vuile staat wordt achtergelaten, zal een forfait van €
60 worden ingehouden voor de schoonmaak. De waarborg zal u per post worden teruggegeven de week na uw vertrek.
12 .Elke kampeerder moet zich houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de camping.

