
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN CAMPING LES PEUPLIERS 2023 

 

 RESERVERING VAN EEN STAANPLAATS OF HUURACCOMMODATIE 

De camping accepteert reserveringen van staanplaatsen en huuraccommodaties om zijn klanten een staanplaats te 

garanderen voor de dag van hun aankomst. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden: elk reserveringscontract moet 

vergezeld gaan van een aanbetaling. Elke reservering is pas effectief en definitief nadat het contract naar behoren is 

ingevuld, gedateerd en ondertekend, vergezeld van een aanbetaling, en nadat het reserveringscontract door de 

campingbeheerder ter bevestiging is gevalideerd. 

NB: de reservering is persoonlijk. Onderverhuur of overdracht aan derden is verboden. Elke wijziging van het aantal 

personen die kan leiden tot een wijziging in de kosten van het verblijf moet voor uw aankomst aan de receptie worden 

gemeld. Het aantal personen aangegeven voor elke verhuur is een maximum aantal per plaats (kinderen en baby's 

inbegrepen). Elke wijziging van het contract moet vooraf worden gemeld en is alleen mogelijk na akkoord van de camping. 

In geval van een onjuiste verklaring van de huurder wordt het huidige contract van rechtswege geannuleerd en worden de 

betaalde bedragen door de camping ingehouden. Alle huurders moeten zich bij aankomst melden bij de receptie met hun 

reserveringscontract en de aankomstformaliteiten vervullen. Vervolgens worden de sleutels overhandigd. Voor toegang tot 

de camping is het dragen van een permanente armband en het aanbrengen van de campingsticker op het voertuig verplicht. 

 DEPOSIT 

 De borgsom bedraagt 30% van het totale huurbedrag (het minimumbedrag van de borgsom is 150€). 

 SALDO VAN HET VERBLIJF 

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen voor de aankomstdatum worden betaald; als wij uw betaling niet hebben 

ontvangen, beschouwen wij uw reservering als geannuleerd en worden alle betaalde bedragen door de camping 

ingehouden. Voor alle reserveringen van huuraccommodaties die minder dan 30 dagen voor uw aankomst worden 

gemaakt, moet u het volledige bedrag bij de reservering betalen. 

Voor de huur van een staanplaats moeten het saldo van het verblijf en de gemeentelijke toeristenbelasting 30 dagen voor 

uw aankomst worden betaald. De staanplaats is beschikbaar op de dag van aankomst volgens het contract (tussen 14.00 

en 18.00 uur in het laagseizoen en 19.00 uur in het hoogseizoen) tot de dag van vertrek volgens hetzelfde contract (voor 

11.30 uur, op afspraak volgens de beschikbaarheid van het schema). 

Voor de huur van een accommodatie moeten het saldo van het verblijf en de gemeentelijke toeristenbelasting 30 dagen 

voor de aankomst worden betaald. De accommodatie is beschikbaar vanaf de dag van aankomst volgens het contract 

(tussen 16.00 en 18.00 uur in het laagseizoen en 19.00 uur in het hoogseizoen) tot de dag van vertrek volgens hetzelfde 

contract (voor 10.00 uur op afspraak volgens de beschikbaarheid van het schema). 

 AANVAARDINGSMETHODEN:  

Bankkaart, Vakantiecheques (aangetekend verzonden met ontvangstbewijs), Bankcheque, Bankoverschrijving. 

Bankcheques op naam van camping Les Peupliers worden alleen geaccepteerd voor de betaling van de aanbetaling. 

Buitenlandse cheques worden niet geaccepteerd. Betaling van het saldo per bankcheque op de dag van aankomst is niet 

toegestaan. 

Let op: restitutie in contanten van vakantiecheques is niet toegestaan. In dit geval kan alleen een creditnota voor het in 

vakantiecheques betaalde bedrag worden afgegeven. 

- VERLATE AANKOMST OF VERVROEGD VERTREK 

U dient de camping op de hoogte te stellen van elke vertraging bij aankomst, zodat u uw accommodatie kunt behouden. 

De beheerder behoudt zich het recht voor over de staanplaats te beschikken indien er 24 uur na de geplande 

aankomstdatum geen nieuws is. Gedane betalingen worden niet terugbetaald. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek 

vindt geen terugbetaling of korting plaats. 

 WAARBORGSOM 

Voor elke verhuur, accommodatie of kampeerplaats met sanitair wordt bij aankomst een globale waarborgsom van 300€ 

(80€ + 220€) in cheque of creditcard gevraagd ter dekking van eventuele schade aan de accommodatie; dit omvat een 

schoonmaakborgsom van 80€ ter dekking van eventuele schoonmaakkosten aan het einde van de huurperiode 

(schoonmaak, dekens, etc.) Huisdieren zijn toegestaan in de accommodatie met een extra waarborgsom van 100€. Deze 

borgsom wordt op de dag van vertrek teruggegeven (na een inventarisatie van de inrichting op afspraak tijdens de 

openingsuren van de receptie) onder aftrek van eventuele schade en/of tekortkomingen die tijdens de inventarisatie van 

de inrichting zijn geconstateerd. De huurder is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de woning. Hij moet het zo 

schoon achterlaten als hij het aantrof op de dag van zijn aankomst. Aan het einde van het verblijf moet de woning binnen 

en in de onmiddellijke omgeving in perfecte staat van netheid worden teruggebracht, anders wordt de waarborg van 80€ 

ingehouden. 

De uitrusting van elke huuraccommodatie is onderworpen aan een gedetailleerde inventaris. De huurder is verplicht deze 

bij aankomst te controleren en elke onregelmatigheid te melden. Elke huur omvat alle tafel- en keukenmateriaal, 

beddengoed, kussens en dekens. Lakens en kussenslopen worden niet verstrekt (kunnen ter plaatse worden gehuurd). 

 

 

 



 

 

 ANNULERING 

Bij annulering van het verblijf vindt geen terugbetaling plaats. Voor elk verblijf dat voor de aankomstdatum wordt 

geannuleerd, wordt het totale betaalde bedrag door de camping ingehouden. Bij aanvang van het verblijf blijft de totale 

prijs van het verblijf bij de camping. Geen enkele terugbetaling is mogelijk om welke reden dan ook. 

 ANNULERING EN ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF (Aanbevolen optie). 

De bedragen zijn: 15€ voor staanplaatsen en 25€ voor huuraccommodaties. Terugbetaling van de boetes in geval van 

annulering of wijziging van het verblijf om een gegarandeerde reden. Terugbetaling van de betaalde en niet gebruikte 

verblijfskosten in geval van vervroegde terugkeer; het bedrag moet volledig worden betaald en alleen op het moment van 

de reservering. Het wordt toegevoegd aan de aanbetaling en heeft betrekking op de personen die voor het verblijf zijn 

ingeschreven. Er vindt geen terugbetaling plaats zonder inschrijving op deze verzekering (zie de algemene voorwaarden op 

onze website www.camping-peupliers.com. DE HUURDER MOET VERZEKERD ZIJN VOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. 

 VOORKEUR:  

Bij uw reservering krijgt u een plaatsnummer; dit nummer is echter niet contractueel en wordt u niet meegedeeld voor uw 

aankomst. 

Behalve als u gekozen heeft voor de optie: Verhuur / Voorkeursstandplaats (volgens beschikbaarheid). Zie de prijslijst die 

van kracht is op het moment van de reservering. 

- BEELDENRECHTEN: Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, geeft u de camping gratis toestemming om video's 

en/of foto's van u en alle deelnemers aan dit verblijf, die tijdens uw vakantie genomen kunnen worden, te gebruiken voor 

de publicitaire behoeften van de camping (brochures, website, bijsluiters, enz.), zonder beperking in de tijd. 

 GELUID OF OVERlast:  

Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze overlast zullen zonder terugbetaling worden uitgesloten. 

 TOEGANG TOT HET WATERCOMPLEX 

Voor toegang tot de camping is het dragen van een permanente armband verplicht. Elke persoon die niet in het contract is 

ingeschreven zal de toegang tot de zwembaden worden geweigerd. Kinderen moeten worden begeleid door een 

verantwoordelijke volwassene (zie het zwembadreglement). Vanwege de strenge hygiënevoorschriften van de ARS zijn 

zwemshorts en ondergoed voortaan verboden in onze zwembaden. 

Bemiddeling bij consumentengeschillen: In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek 

betreffende de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht om gratis een beroep te doen op de 

bemiddelingsdienst die door camping Les PEUPLIERS wordt aangeboden. De aldus voorgestelde "consumentenrechtelijke" 

bemiddelaar is MEDYCIS. Dit bemiddelingssysteem is elektronisch www.medycis.fr of per post bereikbaar: Medycis - centre 

de médiation et règlement amiable des huissiers de justice - 73, blvd de Clichy, 75009 PARIS. 

Elke kampeerder, huurder of bezoeker moet het REGLEMENT VAN PROCEDURE van de camping LES PEUPLIERS respecteren 

dat bij de receptie van de camping is opgehangen. 

 


