
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

De reservatie wordt effectief vanaf het moment dat de huurder aan de campingeigenaar en administratiekosten saldo vermeld 

op het huurcontract heeft betaald en het huurcontract ondertekent terug heeft gestuurd en dit vóór de datum vermeld op de 

keerzijde van het huurcontract. De definitieve staanplaats wordt op de dag van aankomst door de camping bepaald. U krijgt 

telefonisch of per post geen staanplaatsof verhuur nummer toegewezen en reservering van een bepaalde staanplaats is niet 

mogelijk. De huurprijzen bevatten water, gas en electriciteit. Voor een plaats : 2 personnen, een plaats voor een tent, caravan 

of camper en een auto, Sanitair met warm douchen. 

CAPACITEIT VAN DE STACARAVAN, MAISONNETTES OF STAANPLAATS: Het is de huurder formeel bekend en door hem aanvaard 

dat het verhuren van deze locaties of plaats slechts is toegestaan voor een bezetting van maximum 5 personen voor de 

starcaravan (baby en kids inclusiev) en 1 auto, maximum 6 personnen voor de "maisonnettes", villa, en staanplaats (baby en kids 

inclusiev), 2/3 personnes maximum voor tente. Geen enkele overbezetting zal toegelaten worden. 

Indien het aantal huurders de ontvangstcapaciteit overschrijd, zal de campingeigenaar de bijkomende personen weigeren. 

DIEREN : Kleine dieren zijn toegelaten onder verantwoordelijkheid van hun meester,tatoué en ingeënt, zij dienen echter aan de 

lijn vastgehouden te worden. Voor elk dier zal een supplement per dier en per dag aangerekend worden .Zie Prijzen afhankelijk 

van de periode voor de verhuur. Gevaarlijke honden zijn verboden. Het dier kan niet alleen worden in de verhuur. Zorgen voor 

een deken om de stoelen en bedden te beschermen, de covers van de stacaravans zijn niet voor dieren. 

TOERISTENBELASTING : De verblijfsbelasting van 0,66€ per dag en per persoon (+ 18 jaar) is bovenop de huurprijzen te 

rekenen. (Deze belasting is voor de gemeente bestemd). 

BETALINGSVOORWAARDEN :Verhuur :• Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden 

gemaakt, moet een aanbetaling van 25 % van het totaalbedrag op het moment van de reservering aan het camping worden 

voldaan. Het resterende bedrag dient ten laatste 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf voor de starcaravan en 

"maisonnettes" te worden voldaan. 

• Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het 

moment van de reservering aan het camping te worden voldaan.  

Staanplaats : Een aanbetaling van € 120 en de reserveringskosten moet worden betaald op het moment van de boeking. Het 

volledig bedrag vermeld op het huurcontract, verblijfsbelasting en alle andere supplementen dienen 2 week voor aankomst 

betaald te worden. 

UW VERBLIJF :De huurder ondertekenaar van de huidige overeenkomst die voor een bepaalde duur is afgesloten, zal zich in 

geen enkel omstandigheid zich op een willekeurig recht op handhaving op de plaatsen bij aankomst kunnen beroepen. 

De huurder dient zich aan te melden op de dag en het uur die op het contract werd vermeld. In geval van late of uitgestelde 

aankomst, moet de huurder de campingeigenaar verwittigen. Leder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig 

vertrek) door eigen toedoen kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling. 

Staanplaats zijn beschikbaar vanaf 14u en zullen worden vrijgelaten van 11u. 

Huuraccommodatie zijn beschikbaar vanaf 16u en zullen vrijgelaten van 10u. 

Bovendien zal aan de huurder een waarborg van €150 (500€ voor de villa) per CB gevraagd worden. Deze waarborg zal op het 

einde van het verblijf aan de huurder worden teruggegeven na eventuele aftrek van herstellingskosten indien er schade of 

verslechteringen aan de eigendom werden vastgesteld. In geval van een vroegtijdig vertrek van de huurder (vroeger uur dan 

vermeld op het verhuurcontract), welk de controle en de inventaris van de eigendom op de dag van het vertrek onmogelijk zou 

maken, in dit geval zal de campingeigenaar de waarborg naar de huurder terugsturen. Deze borgsom kan ontbrekend materiaal 

dekken en bij slecht onderhouden van het verblijf wordt er een bedrag (Cf Tarieven) van afgehouden voor de schoonmaakkosten

. Het schoonmaken van de lokalen gedurende de huurperiode en vóór het vertrek van de huurder zijn ten laste van de huurder.

Bij aankomst ontvangt elke cliënt een inventarislijst die op de eerste verblijfdag gecontroleerd dient te worden. Indien er 

materiaal ontbreekt of beschadigd is dient daar onmiddellijk melding van gemaakt te worden bij de receptive 

ONTBREKEN VAN HET RECHT VAN HERHALING: Volgens het artikel L.121-19 van de code van het verbruik, de Camping de 

Coudoulets informeert zijn klanten dat de verkoop van diensten van logies geleverd op een bepaalde datum, of volgens een 

bepaalde periodiciteit , is niet onderworpen aan de 14-daagse afkoelingsbepalingen. 

ANNULERING: Elke annulering dient per recommandée brief of per telegram aan de campingeigenaar gemeld te worden. 

Annuleringen dienen gedaan vóór aankomst ter plaatsen. Het betaalde voorschot blijft de eigenaar behouden ongeacht de reden 

van de annulatie. Indien de huurder zich niet meldt binnen de 24 uur volgend op de dag en uur van aankomst vermeld op het 

huurcontract, vervalt het bestaande huurcontract en mag de eigenaar over zijn eigendom beschikken. 

Het reeds betaalde voorschot blijft de campingeigenaar eveneens behouden en hij zal het volledig saldo vermeld op het 

huurcontract eveneens opvragen. Indien het verblijf vroegtijdig wordt gestopt, blijft het saldo van de volledige huurperiode de 

campingeigenaar behouden en kan er geen enkele aanspraak tot terugbetaling overgegaan worden. 

In geval van een annuleringsverzekering, zie de voorwaarden van het verzekeringscontract. 

In geval van annulering vanwege camping Coudoulets, behalve in geval van overmacht, zal het verblijf volledig worden 

terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding 

BEELDRECHTEN: De camping kan foto's en video's maken en deze op zijn media verspreiden. Autorisatie van personen wordt 

uitgevoerd door het accepteren van deze algemene voorwaarden 

BEMIDDELING VAN GESCHILLEN VAN CONSUMPTIE: In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwetgeving 

betreffende "het proces van bemiddeling bij consumentengeschillen", heeft de klant het recht om gratis gebruik te maken van 

de bemiddelingsdienst die wordt voorgesteld door (naam van het bedrijf). De aldus voorgestelde mediator
 "consumentenwetgeving" is CM2C. Dit bemiddelingsapparaat kan worden bereikt door: 

- elektronische manier: www.cm2c.net;- of per post: CM2C – 14 Rue Saint Jean, 75017 Paris 




