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Algemene informatie en reserveringscontract 2018
Alle campinggasten, of ze nu huren of een kampeerplek hebben, moeten de regels van de camping naleven.
Aankomstvoorwaarden: het huren van een chalet of stacaravan begint op zaterdag 15 uur en eindigt op zaterdag 10uur. In de maanden juli en augustus kan er niet voor minder
dan een complete week worden gehuurd (van zaterdag tot zaterdag). Voor de kampeerplekken loopt de dag van 12uur ’s middags tot 12uur ’s middags. In geval van vertraging
vragen wij u dringend ons op de hoogte te stellen. Uw reservering blijft 24uur lang tot uw beschikking. Als u na deze termijn de directie van de camping niet hebt ingelicht,
kan deze over uw plek of accommodatie beschikken en het VOORSCHOT (waaronder uw aanbetaling) wordt niet terugbetaald. De plekken en de huurobjecten worden
toegewezen op volgorde van binnenkomst van de definitieve contracten (met opgegeven data en aanbetaling). Wij kunnen de door u aangevraagde plek nooit garanderen.
Reservering en reglement: de reservering kan pas in behandeling worden genomen na uw handtekening op genoemd contact en de ontvangst van een aanbetaling (aftrekbaar
van de verblijfskosten) van 40% van de totale verblijfskosten (berekend zonder de opties: dieren, belastingen, extra personen enz…..) + 20€ administr atiekosten (die u niet
terugkrijgt) + 2.7% van de totale verblijfskosten zonder de opties voor een annuleringsverzekering (facultatief). U moet dit zelf berekenen of mogelijkheid tot prijsopgave.
Voor het huren van een accommodatie is een tweede aanbetaling noodzakelijk van 30% (aftrekbaar van de verblijfskosten) 30 dagen voor de aankomstdatum op het contract.
De reservering is definitief na ontvangst van onze bevestigingsbrief, waarin akkoord wordt gegaan met de gevraagde data en waarin de ontvangst bevestigd wordt van de
aanbetaling voor een plek en van de tweede aanbetaling voor de huur van een accommodatie . De reservering is op naam en in geen enkel geval overdraagbaar of
onderverhuurbaar. De ver blijfbelasting die niet is inbegr epen, maar wel ver plicht, moet u ter plaatse bij aankomst voldoen. Het volledig ver schuldigde bedrag (met aftrek van aanbetalingen) moet, zowel voor kampeerplaats als huurobject, worden voldaan D-30.Als u het totale bedrag van uw verblijf gespreid wilt betalen, moet u contact met
ons opnemen vóór uw aankomst.
Annuleringsverzekering (facultatief): 2.7% van het totale bedrag (zonder de opties). Onse partner GRITCHEN AFFINITY betaalt vol of gedeeltellijk van uw verblijf terug.
De garantiebepalingen kunt u op www.campez-couvert.com of onse website ww.oliveraie.com zien. Als u geen annuleringsverzekering afsluit, hebt u geen enkel recht op
terugbetaling. Elke annulering van een reservering moet shriftelijk of per mail worden medegedeeld to the campeerplats en to the insurance company maximal 48 uuren naar
de probleem. Bij te late aankomst of vervroegd vertrek wordt geen enkele reductie toegepast. De verblijfskosten worden gefactureerd volgens de contract data.
Verzekeringen: De kampeerder of huurder moet zelf verzekerd zijn. De camping is niet aansprakelijk voor diefstal, brand --, stormschade of enig ander voorval van wettelijke
aansprakelijkheid.
Uitrusting verhuurobject: De tarieven zijn all in voor X personen afhankelijk van de gekozen accommodatie. All in betekent de huur (zonder linnengoed), het parkeren van de
auto op de plek, water, gas, elektriciteit en toegang tot het ontspanningscentrum. De uitrusting van elk huurobject wordt gecontroleerd met een inventarislijst.
Uitrusting kampeerplek: De tarieven zijn all in voor X personen. All in betekent voor de plek, parkeren van de auto op de plek en de toegang tot het ontspanningscentrum.
Elektriciteit is niet inbegrepen.
Borgsom voor huur accommodatie: U betaalt een borgsom van 250 € op de dag van aankomst. De borgsom is een garantie voor breuk, kwijtraken bij het vertrek. Een twede
borgsom van 50 € betaalt u als garantie voor schoonmaken. De borgsomen worden terugbetaald op de dag van het vertrek, nadat door ons alles is gecontroleerd. Daarvan
zullen reparaties worden afgetrokken, indien dat nodig zou blijken te zijn. In geval van vertrek buiten de vastgestelde tijd van inventarisatie om, zal de borgsom worden terugbetaald in de maand volgend op het vertrek. Het terrein en de woonruimte moeten netjes worden achtergelaten (schoon, afgewassen,vuilnis geleegd, dekens opgevouwen). Voor 50 € kunt u schoon laten maken.
Inventaris: Een inventarislijst die u op de dag van aankomst krijgt, moet binnen 24 uur ondertekend bij de receptie worden ingeleverd. Uit respect en voor ieders comfort mag
er in de woonruimte NIET WORDEN GEROOKT.
Allein 1 hausdier per plaats is toegestaan. De hausdieren zijn alleen buiten de woonruimte toegestaan (van april tm. september) met bijbetaling. Ze moeten bij aankomst bij
de receptie worden aangemeld onder overlegging van een geldige vaccinatiekaart en moeten worden aangelijnd. De baasjes zijn verplicht uitwerpselen op de camping te ruimen. Uitlaten buiten de camping. De hausdieren op de plek niet allein laten.
OPGELET: Voor de r ust op de camping eindigen alle activiteiten (oa. bar ) om midder nacht. De camping is van 23 uur tot 6 uur afgesloten; tijdens die uren is ver keer verboden (parkeren buiten de camping).
MEDIATION : volgens ar tikel L612-1 Code van het Verbruik, elke klant heeft het recht gebruik van een middelaar van het Verbruik gratis te maken, om een minnelijke
regeling van een conflictsituatie te vinden, die hem tegen de eigenaar zou verzetten. Contact : MEDICYS / http://www.medicys.fr / contact@medicys.fr

RESERVERINGSCONTRACT VOOR EEN PLEK OF CHALET/STACARAVAN 2018
Naam : _______________________________________
Voornaam : ______________________________________________
Adres : ______________________________________________________________________________________________________________
Postcode : __________________
Stad : ______________________
Land : _________________________________
Telefoon : ___________________________
Mobiel : ______________________ Fax : _________________________________
Email : ________________________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
X (18 jaar en +)

10 amp

x (6 tot 18)
Aantal pers.

x (van 2 - 6 jaar)
afmeting _____ x ______

Inentingsboekje verplicht 1 hausdier toegestaan

x (- 2 jaar)
AANKOMSTDATUM……………………………

PLEK (max 8 per s. Ankomst

VERTREKDATUM………………………………………

vrij)

Koelkast /dag 5 € x ……

STACARAVANS :
ZATERDAG TOT ZAT. : Tithome 4 pers geen sanitair
ZATERDAG TOT ZAT. : Stacaravan 4 pers geen sanitair +luifel
ZATERDAG TOT ZAT. : Ecolodge 4 pers geen sanitair + terras
ZATERDAG TOT ZAT. : Stacaravan 4 pers SUN ROLLER met sanitair
ZATERDAG TOT ZAT. : Stacaravan 6 pers O’HARA met san.
ZATERDAG TOT ZAT. : Stacaravan 6 pers.SUNROLLER met san.
ZATERDAG TOT ZAT. : Stacaravan 5 pers / 3 slapkamer. Met san.
ZATERDAG TOT ZAT. : Stacaravan 6 pers / 3 slapkamer. Met san.
ZATERDAG TOT ZAT. : Chalet 7 pers FABRE 2012 met sanitair

TOTAAL BEDRAG

…………… €

1ste aanbetaling 40%

…………… €

Administratiekosten

20 €

Naam en geboortedatum van de huurders (verplicht) :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Annuleringverz. : 2,7% totaal verblijf

…………… €

TOTAAL aanbetaling

…………… €

Voor huurders 2de aanbetaling 30%, 30
dagen voor aankomst te betalen

…………… €

De CAMPING HPA L’OLIVERAIE reserveert op bovengenoemde voorwaarden een plek of huurobject voor de aangegeven data.
Het volledig ingevulde formulier terugsturen met uw betalingsopdracht ten gunste van CAMPING L’OLIVERAIE.
Betalen per cheque\ postwissel\ bank-of giro-overschrijving\ creditcard. (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Creditcard : nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Geldig tot _ _ / _ _
verificatiecode _ _ _ (achterop de kaart)
Opgemaakt te……………….
Datum …………….
Handtekening onder vermelding van “gezien en akkoord”

