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1. De boeking is pas definitief wanneer wij ons akkoord hebben gegeven en na
ontvangst van het naar behoren ingevulde en getekende contract, vergezeld van
uw aanbetaling van 30%.
ACCOMMODATIES: De aankomsten vinden plaats tussen 15u en 20u. Het vertrek
vindt plaats voor 11u. Personen die liever op de vooravond vertrekken dienen de
accommodatie voor 19u te verlaten. De klant dient een afspraak te maken aan de
receptie, uiterlijk een dag voor vertrek, voor de eindcontrole. Buiten deze tijden
en zonder een vertegenwoordiger van de camping kan de camping niet worden
verlaten.
KAMPEERPLAATS: Aankomsten tussen 15u en 20u. Het is mogelijk eerder aan te
komen, indien de kampeerplaats beschikbaar is. Hiervoor dient u ons per telefoon
in te lichten. Na 19u30 kunnen wij geen aankomsten aanvaarden.
2. Een aanbetaling van 30% wordt gevraagd tijdens de boeking. Het restbedrag
wordt voldaan, uiterlijk op de dag van aankomst, in contanten of per creditcard
(geen cheque). Voor betalingen met vakantiecheques verdient het de voorkeur het
restbedrag voor aankomst te voldoen.
3. Voor de accommodaties zal een borgsom van € 200 worden gevraagd bij
aankomst (afdruk creditcard of contanten). Deze borg verzekerd tegen schade en
degradatie van materiaal. U krijgt de borg terug na de eindcontrole, na aftrek van
eventuele aangerichte schade.
Deze borg doet ook dienst als schoonmaakborg. De accommodatie dient na uw
verblijf in dezelfde staat te verkeren als bij aankomst. Indien u constateert dat er
iets mist of dat er schade is aan de Mobilhome, dient u ons onmiddellijk in te
lichten.
Niet bezet: Bij gebrek aan een geschreven bericht van de huurder, blijft de
boeking geldig tot de volgende dag 12u. Vervolgens staat de accommodatie
opnieuw ter beschikking van de camping.
4. De boeking is persoonlijk en kan aan niemand worden overgedragen. Geen
enkele korting zal worden toegezegd in geval van een vertraagde aankomst of
vervroegd vertrek. Het is verboden om de accommodatie te bezetten met meer
personen dan voorzien is (maximum 5 of 7 personen, afhankelijk van de
accommodatie).
Maximum 5 personen op een kampeerplaats. Minderjarigen zonder begeleiding van
ouders of een andere volwassene worden niet toegelaten op de camping.
5. Uitrusting van accommodatie : iedere accommodatie is uitgerust met het
nodige keukengerei en beddengoed, behalve lakens, dekens, kussenslopen.
Denkt u eraan om wat schoonmaakmiddel mee te nemen om de accommodatie in
dezelfde staat als bij aankomst weer op te leveren.

6. Toegang of uitgang van de camping is verboden voor voertuigen tussen 23u
en 7u. Alle verkeer, dit geldt ook voor brommers, is ten strengste verboden binnen
deze tijden. De slagbomen van de camping werken op lezing van uw nummerplaat.
Graag ontvangen wij uw nummer bij aankomst.
Indien uw nummerbord beschadigd is en onze camera’s deze niet kunnen lezen, zal
u uw voertuig buiten de camping moeten parkeren.
7. Barbecues met houtskool en open vuur zijn ten strengste verboden
(brandweerbevel).
8. Bezoekers kunnen de camping alleen betreden wanneer daarvoor toestemming
is gegeven aan de receptie. Een dagarmband zal verstrekt worden. Deze kost €4 en
geeft geen toegang tot het waterpark.
9. Voor uw veiligheid en uw comfort wordt een armband verstrekt bij uw aankomst
en het dragen ervan is verplicht binnen de camping en om toegang te krijgen tot
het waterpark.
Toegang zwembad: bikini/badpak, zwembroek en korte zwemboxers zijn alleen
toegestaan.
Zwemluiers verplicht voor baby’s. Boxershorts verboden.
Bij schending van deze voorwaarden worden alle aanwezige personen op de
kampeerplaats verzocht de camping te verlaten.
10. De boekingskosten bedragen €15/verblijf voor een klassieke boeking en €30/
verblijf voor een boeking met creatie van hulpdossier.
11. Bemiddeling van consumentengeschillen:
Overeenkomstig met de bepalingen van het wetboek van consumptie aangaande
“het bemiddelingsproces van geschillen”, heeft de klant het recht om een beroep
te doen op de dienst van bemiddeling voorgesteld door Camping Les Plans. De
voorgestelde bemiddelaar "consumentenrecht" is MEDICYS. De bemiddelaar is
bereikbaar per:
- digitaal: www.medicys.fr
- post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de
justice - 73 Boulevard de Clichy - 75009 - Paris
Beste klant, deze details zijn noodzakelijk om misverstanden te voorkomen. Wij
danken u voor uw vertrouwen en hopen dat uw volgende vakantie onvergetelijk zal
zijn.
Het directieteam van Camping Les Plans
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