Camping Le Vieux Colombier
VERKOOPVOORWAARDEN
1 - Reserveren:
Alle reserveringen moeten worden vergezeld van een aanbetaling van 25% van de totale prijs voor
het huren en de locatie. Om dit bedrag zal aan de reserveringskosten € 9 in het hoogseizoen worden
toegevoegd.
De reservering wordt van kracht alleen met onze overeenkomst, na ontvangst van de aanbetaling
(reserveringskosten inbegrepen) en is na ontvangst van de reservering contract, naar behoren ingevuld
en ondertekend, of na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de online reservering.
Het boeken van een camping of verhuur locatie is strikt persoonlijk. Je kan in geen geval
onderverhuurd of overgelaten zonder de voorafgaande toestemming van de camping.
2. Betaling:
Voor verhuur woningen van de residentie schikking uiterlijk 15 dagen voor aankomst moeten worden
afgewikkeld. Als de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, zal de huur worden geannuleerd
volgende annuleringsvoorwaarden hieronder.
Voor reserveringen kamperen, moet het saldo worden betaald op de dag van aankomst.
3 - Deposito's (alleen voor gehuurde accommodatie)
Een borg van € 300 is vereist bij aankomst en zal worden teruggegeven bij vertrek na de
inventarisatie onder
Reserve schade of extra schoonmaak indien netheid onvoldoende wordt geacht door de manager,
schoonmaakkosten van € 40 zal worden afgetrokken van de borg.
4 - Aankomst, vertrek:
De accommodatie is beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst en moet niet later dan 10 uur
op de dag van vertrek worden verlaten.
De camping zal beschikbaar zijn vanaf 12 uur op de dag van aankomst en moet uiterlijk 12 uur op de
dag van vertrek worden verlaten. Er wordt geen korting in het geval van verlate aankomst of
vervroegd vertrek worden verleend.
5 - Annulering en wijzigingen:
Alle annuleringen moeten 30 dagen voor worden aangemeld bij aankomst (het poststempel geldt als
bewijs). Toch zal een forfaitair bedrag van € 22 in mindering worden gebracht voor de
annuleringskosten. Na dat, ongeacht de reden voor de annulering, geen restitutie van de aanbetaling
zal worden gemaakt. Bij het ontbreken van bericht huurder een uitstel van zijn aankomst,
accommodatie of locatie aangeeft weer beschikbaar voor verkoop 24 uur na de datum van aankomst
vermeld op het contract, en dus verliezen het voordeel van haar voorbehoud.
Wijzigingen met betrekking tot reserveringen kunnen worden gemaakt, afhankelijk van
beschikbaarheid en de capaciteit van de accommodatie / gehuurde ruimte het toelaat. In het
tegenovergestelde geval zou bestuur verplicht om de overeenkomst te ontbinden.
Wij nodigen u uit om een annuleringsverzekering / onderbreking verzekering van het verblijf bij de
boeking. Onze Affinity Gritchen partners stemmen ermee in om alle of een deel van het verblijf
vergoeden alleen voor klanten die de verzekering Overdekte Camp gekocht.

In geval van annulering, kennis van de camping van uw annulering op het plaatsvinden van een
gebeurtenis die je vertrek verhindert per post of e-mail. Indien het verlies wordt verwacht in de
algemene voorwaarden (beschikbaar op www.campez-couvert.com site of van de camping), kennis van
de verzekeraar binnen 48 uur en voorzien van alle nodige informatie en ondersteunende
documentatie.
6 - Inventory - inventaris (alleen voor de gehuurde accommodatie)
Bij aankomst wordt de inventaris en de inventaris worden gecontroleerd door de huurder. Geen enkel
bezwaar kan worden overwogen na 20 uur de dag van aankomst.
In eerste instantie zal de inventaris worden gedaan door ons in het bijzijn van de huurder de dag van
vertrek 08:00-10:00.
Bij vertrek vóór 8 uur, zal de borg worden teruggegeven via de post, onder voorbehoud van schade of
extra schoonmaakkosten binnen 7 dagen na de inventarisatie gemaakt door ons.
7 - Verzekering:
De huurder zal worden gedekt door aansprakelijkheidsverzekering om eventuele schade te dekken.
Beheer wijst elke aansprakelijkheid in geval van diefstal, brand of andere calamiteiten.
8 - Huisdieren:
Huisdieren zijn toegestaan op de camping en de gehuurde accommodatie (met uitzondering van Chalet
Fabre model).
Er wordt echter slechts één hond onder 15 kg toegestaan per verhuur. Daarnaast worden
geaccepteerd om te blijven
Camping, exclusief niet-geclassificeerde dieren 'gevaarlijk', moet getatoeëerd (of microchip), verplichte
datum van vaccinatie. Huisdieren moeten worden aangelijnd op de camping als buiten begeleid voor
de netheid. Ze moeten de wijk niet storen door blaffen of vuil, of blijf alleen in de verhuur of locatie.
9 - Verordening:
Klanten verbinden zich ertoe de camping regels gepost op de receptie te respecteren, op straffe van
uitsluiting van deze, voor het welzijn en respect voor andere kampeerders.
10 - Bevoegdheid clausule:
De rechtbanken van Digne-les-Bains zijn exclusief bevoegd in alle geschillen.

