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Bijzondere reserveringsvoorwaarden
Teneinde u een staanplaats te garanderen op de gewenste data, aanvaardt Camping l'Orée de Deauville 
enkel reservaties mits een voorschot van 30 %

PLAATSING CAMPING

➢ Voorwaarden om te reserveren: 
De verhuur is persoonlijk en kan in geen enkel geval worden overgedragen aan een ander persoon. De reservatie kan pas worden 
geregistreerd na het betalen van een voorschot van 30%, en treedt slechts in werking na schriftelijke bevestiging van de directie. 
Het verschuldigd bedrag dient te worden vereffend op het moment van de aankomst zoals contractueel bepaald 
➢ Aankomst en vertrek: 

De gereserveerde staanplaats wordt ter beschikking gesteld vanaf 12.00 u en tot 12.00 u op de vertrekdag. Elke eventuele vertraging moet 
ons worden meegedeeld binnen de 24 uur, en zonder nieuws van uwentwege de dag na uw voorziene dag van aankomst; om 19.00 u zal 
uw reservatie geannuleerd worden en zal het voorschot worden behouden door de camping. 
➢ Annulering van de reservatie 

Geen enkel vervroegd vertrek, ongeacht de reden, geeft recht op een terugbetaling. 
In het geval van een annulering dient de camping schriftelijk op de hoogte te worden gebracht: 
- meer dan 30 dagen voor de aankomst zal de klant het volledige bedrag van zijn voorschot terugbetaald krijgen ; 
- minder dan 30 dagen voor de aankomst zullen de gestorte bedragen eigendom blijven van de camping; 
- het nummer van de staanplaats is niet contractueel, tenzij een bevestigde overeenkomst daaromtrent door de camping. 
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er geen enkele annuleringsverzekering is inbegrepen in onze tarieven. 

VERHUUR/ CHALET STANPLAATS

➢ Voorwaarden om te reserveren 
De verhuur is persoonlijk en mag in geen enkel geval worden overgedragen aan een derde persoon. De reservatie mag slechts worden 
geregistreerd na betaling van en voorschot van 30 %, en de reservatie treedt pas in werking na een schriftelijke bevestiging van de 
directie. Het bedrag dient te worden gestort bij aankomst.
Voor elke reservatie die gebeurt minder dan 30 dagen voor de aankomst, zal het volledige bedrag van het verblijf worden gevraagd. 
De reservaties worden geregistreerd volgens de volgorde van ontvangst, en indien al onze verhuurplaatsen reeds gereserveerd zouden zijn, 
dan zal het voorschot onmiddellijk via de post worden teruggegeven. 
Elke huurder dient zich te schikken naar het intern reglement van het gebouw. 
➢ Aankomst en vertrek 

De verhuur zal ter beschikking worden gesteld vanaf 16.00 u tot 20.00 u op de dag van aankomst, en zal worden vrijgegeven om 10.00 u 
op de dag van vertrek, De directie behoudt zich het recht voor om te beschikken over de verhuur vanaf 12.00 u, de dag na de voorziene 
dan van aankomst, indien de vertraging hem niet werd gemeld. Voor de verhuur / chalet van een staanplaats zal een waarborg van 200€ 
worden gevraagd. Bij uw aankomst zal u een gedetailleerde inventaris worden overhandigd: 

1/ het is aan u om de juistheid te controleren, 
2/ om bij aankomst te melden welk voorwerp ontbreekt of gebroken is 
3/om het document zorgvuldig ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan het onthaal binnen de 24 uren die volgen op uw 
verblijf, teneinde geen schade te lijden op het moment van vertrek. 

De verblijfplaats moet netjes worden achtergelaten. In het tegenovergestelde geval zal een huishoudelijk forfait worden aangerekend van 
50 €. De waarborg zal worden teruggegeven na aftrek van de schade of andere vastgestelde zaken. 
De stand van zaken wordt opgemaakt tussen 08.00 u en 10.00 u op de vertrekdag. 
Indien het onmogelijk is om een stand van zaken op te maken op de vertrekdag; de directie zal ervoor instaan en zal binnen een termijn 
van 8 dagen de waarborg teruggeven, indien er geen schade werd vastgesteld. 
Geen enkel vervroegd vertrek, ongeacht de reden, zal aanleiding geven tot een terugbetaling. 
➢ Annuleren van reservatie

- Meer dan 45 dagen voor aankomst: er zal een forfaitair bedrag worden gefactureerd van 50€ ;
- Van 45 tot 15 dagen: het voorschot zal niet worden terugbetaald ;
- Minder dan 15 dagen voor de datum van aankomst: de prijs van het verblijf is volledig verschuldigd. 
Het nummer van de staanplaats is niet contractueel, tenzij er een bevestigde overeenkomst is hieromtrent van de camping .
Wij vestigen de aandacht van de huurder op het feit dat geen enkele annuleringsverzekering inbegrepen is in onze tarieven. 
➢ Bezoekers 

Zij worden aanvaard overeenkomstig de capaciteit van de camping of de verhuur en na akkoord van de directie van de camping door een 
bijdrage te geven van 3€ per persoon. Zij dienen hun voertuig te parkeren buiten de camping. 

Datum :
Handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding « gelezen en 
goedgekeurd » :

mailto:camping-oreedeauville@orange.fr

