
Algemene verkoopvoorwaarden  

 

1- De huurder die dit contract tekent voor een vooraf afgesproken periode die niet verlengd kan 

worden, kan in geen geval in de huuraccommodatie blijven na het verlopen van de huurperiode. De 

huuraccommodatie dient bij vertrek schoongemaakt achtergelaten worden.  

 

2- Gebruik van de huuraccommodatie 

De huurder is verplicht de huuraccommodatie te gebruiken waar deze voor bedoeld is. Bij vertrek 

dient de huurder de huuraccommodatie schoongemaakt en zonder vernielingen achter te laten. 

Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar heeft de huurder niet het recht om derden van de 

huuraccommodatie gebruik te laten maken. Gebeurt dit wel, dan kan het huurcontract per direct 

opgezegd worden, en zal het betaalde bedrag eigendom blijven van de eigenaar. Tijdens het verblijf 

dienen de huurder en de hem vergezellende personen de campingregels na te leven (beschikbaar bij 

de receptie).  

 

3- Aantal huurders 

Om veiligheidsredenen is deze huuraccommodatie bedoeld voor een maximaal aantal personen, dat 

niet overschreden mag worden. In geval van overschrijding van het maximaal toegestane aantal 

personen in de huuraccommodatie zal dit contract nietig verklaard worden. Een baby of kind wordt 

beschouwd als een persoon. 

 4- Reserveren 

Tijdens uw reservering zal u een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag worden gevraagd, dat 

binnen 7 dagen betaald moet worden. Het resterende bedrag dient één maand voor aankomstdatum 

betaald te worden. 

Bij aankomst zal naar gelang het type huuraccommodatie een borg van €300,00 of €500,00 gevraagd 

worden. Voor de badge zal een borgbedrag van €20,00 gevraagd worden. 

Dit bedrag zal worden gebruikt in geval van vernieling (of verlies badge). 

 

5- Annuleringsvoorwaarden 

De camping dient per aangetekende brief verwittigd te worden van een eventuele annulering: 

-In geval van een door u geannuleerd verblijf: 

a) Meer dan 6 weken voor aankomstdatum zullen u de reserveringskosten en de aanbetaling 

aangerekend worden. 

b) Minder dan 6 weken voor aankomstdatum zal u het totaalbedrag aangerekend worden.  

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, waardoor u het reserveringsbedrag terug 

kunt krijgen in geval van annulering.  

In geval van annulering door de Camping zal de klant alle al betaalde bedragen terugbetaald krijgen. 



  

6- Onderbreking van het verblijf 

In geval van onderbreking van het verblijf door de huurder zal deze het resterende bedrag niet 

terugbetaald krijgen. Er zal geen korting verleend worden in geval van een verlate aankomst of 

vervroegd vertrek. 

 

7- Verlate aankomst 

Let op: een huuraccommodatie die 24 uur na de, op het contract vermelde, aankomstdatum niet 

door de huurder betrokken is, en waarvan de huurder de camping niet verwittigd heeft, kan 

verhuurd worden aan derden. De huurder zal het huurbedrag niet terugbetaald krijgen. Een verlate 

aankomst geeft geen recht op een verlaat vertrek.  

 

8- Verzekering 

Iedere klant en de hem vergezellende personen dienen AVP verzekerd te zijn. Voor de huur van een 

huuraccommodatie dient de klant ons zijn geldige AVP verzekeringspapieren te tonen. 

 

9-Persoonsgegevens 

Met de persoonsgegevens van gebruikers van de website wordt door Camping Domaine La Garenne 

uiterst zorgvuldig omgegaan, en deze zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de camping: 

informatieverstrekking, communicatie en speciale aanbiedingen. U beschikt over een recht van 

toegang, wijziging, correctie, verwijdering en oppositie betreffende uw persoonsgegevens (Algemene 

verordening gegevensbescherming (artikel 34 van de Franse wet « Informatique et Liberté » van 6 

januari 1978)). U kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, gecompleteerd, 

geüpdate of verwijderd. U dient hiervoor contact op te nemen met Camping Domaine La Garenne 

(voor contactgegevens, zie boven).  

 

10-Cookies 

Onze website en het reserveringplatform maken gebruik van cookies. Een cookie is een hoeveelheid 

data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een 

volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Wij gebruiken cookies voor het verkrijgen 

van statistieken betreffende het aantal bezoekers dat onze website raadpleegt. Door het gebruik van 

cookies te accepteren heeft u toegang tot de inhoud en extra functionaliteiten van de website en 

accepteert u de ontvangst van advertenties die aansluiten bij uw interesses. U kunt het gebruik van 

cookies weigeren: u dient hiervoor contact op te nemen met Camping Domaine la Garenne. 


