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PRIJZEN:
Voor de huuraccommodaties geldt een minimum
van 7 nachten in het hoogseizoen. Prijzen zijn exclusief de gemeentelijke toeristenbelasting, die apart
betaald dient te worden. Voor elke betaling die ter
plaatse voldaan wordt, ontvangt u een factuur. Eventuele klachten moeten op dat moment worden ingediend, achteraf ingediende klachten worden niet
aanvaard.
RESERVERINGEN:
Reserveringen van alle verblijfscategorieën, worden
pas bevestigd na ontvangst van de reserveringsovereenkomst en de bijbehorende aanbetaling. De
voorkeursaanvragen die bij boeking gedaan worden,
worden afhangend van de beschikbaarheid ingewilligd, zonder dat de camping hiervoor aansprakelijk
gesteld kan worden.
BETALING:
De huuraccommodaties dienen uiterlijk EEN MAAND
VOOR DE AANKOMSTDATUM te worden betaald.
Van elke reservering die binnen een maand voor
de aankomstdatum wordt gemaakt, dient het totale
huurbedrag volledig betaald te worden. Voor camper- en caravanreserveringen dient het saldo bij aankomst te worden voldaan.
AANKOMST- EN VERTREKTIJD:
In het hoogseizoen loopt de verhuur uitsluitend van
woensdag of zaterdag of zondag tot de volgende
week woensdag of zaterdag of zondag. U kunt vanaf
15 uur in uw huuraccommodatie terecht en u dient
deze op de vertrekdag vóór 10 uur ‘s ochtends te
verlaten.
Standplaatsen dienen vóór 12 uur verlaten te worden,
zoniet, dan betaalt u een dag extra. Bij aankomst kunt
u vanaf 14 uur terecht op uw standplaats. Verlenging
van uw verblijf moet minstens 24 uur vóór de geplande vertrekdatum worden aangevraagd. In geval
van vroegtijdig vertrek worden gereserveerde verblijven niet gerestitueerd. De camping behoudt zich het
recht voor de standplaats meteen weer te verhuren.

VERZEKERING:
Het campingbeheer kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade aan de uitrusting van de kampeerder door eigen toedoen. De kampeerder dient
zelf een verzekering met wettelijke aansprakelijkheidsdekking af te sluiten voor zijn caravan, tent en
uitrusting.
WIJZIGINGEN:
Binnen een maand voor aankomstdatum zijn wijzigingen van het verblijf niet meer mogelijk. Buiten
deze periode worden de gevraagde wijzigingen
afhankelijk van de beschikbaarheid ingewilligd, eventueel gevolgd door vaste, bijkomende kosten.
1- Indien het bedrag of de betaaltermijn van de aanbetaling niet wordt gerespecteerd, leidt dit tot annulering met vaste, bijkomende kosten.
2- Reserveringen die niet volgens de verkoopvoorwaarden worden betaald, zullen worden
geannuleerd met inhouding van vaste, bijkomende
kosten.
In geval van annulering wordt ingehouden of dient u
te betalen:
• 25% van de totaalprijs van het verblijf, wanneer u
langer dan 15 dagen voor aankomstdatum annuleert
• het totaalbedrag van uw verblijf, wanneer u binnen
15 dagen voor aankomstdatum annuleert of wanneer
u niet aanwezig bent op de aankomstdatum.
In geval van annulering door de campingbeheerder,
met uitzondering van overmacht waardoor la Pène
Blanche genoodzaakt is het verblijf om veiligheidsredenen te annuleren, wordt het betaalde bedrag
volledig aan de klant gerestitueerd. In geval van verlate aankomst, wordt de huurovereenkomst na 48
uur geannuleerd, tenzij de klant dit binnen deze termijn anders aangeeft.

