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Tarieven 2022 

Toeristenbelasting: 0,46 € per dag en per persoon van 18 jaar en ouder, niet bij de prijs 
inbegrepen. 
 

  
 Laag seizoen 

1/4 tot 1/7 – 29/8 tot 
31/10 

Hoogseizoen 
2/7 tot 28/8 

1 : Standplaats + elektriciteit + 2 
personen (6A) 

 € 19,00  € 27,00 

2 : Standplaats + 2 personen € 15,00 € 22,00 

3 : Standplaats + 1 persoon + 
elektriciteit (6A) 

€ 15,50 —— 

4 : Standplaats + 1 persoon € 12,00 —— 

5 : Premium plaatz : 1 + prive 
sanitair 

€ 29,00 € 45,00 

Personn ouder dan 7 jaar € 5,00 € 7,00 

Kind (0 tot 6) € 3,00 € 5,00 

Huisdier (Huisdieren dienen 
aangelijnd te zijn) 

 € 1,00 € 2,00 

 
 

       
 

Aankomsttijden standplaatsen :  vanaf 14:00 tot 19:00 
Vertrektijden standplaatsen :  vanaf 07:30 tot 12:00 
 

 
 

 
 
 

STANDPLAATSEN – TARIEVEN PER NACHT 2022 

 



Gebruiksvoorwaarden van de site:  
De sites Camping-Caravaning omvatten de huur van een site voor een camper, een tent, een 
busje of een caravan, parkeerplaats voor één voertuig en toegang tot de infrastructuur van 
receptie en sanitaire voorzieningen. De prijs van het “camping” arrangement is inclusief 1 of 2 
personen, maximaal 6 personen per toegelaten plaats. De staanplaatsen worden verhuurd van 
14.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur. Bij aankomst voor 14.00 uur wordt het bedrag van de 
nacht in rekening gebracht. Bij elk vertrek na 12.00 uur wordt het bedrag van de nacht in 
rekening gebracht. Er worden geen bezoekers geaccepteerd, alleen klanten die in het contract 
zijn geregistreerd, hebben toegang tot de camping. 
 
Betalingsvoorwaarden:  
alle reserveringsaanvragen dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een 
aanbetaling van 25% (met een minimum van € 30). Elke reservering heeft pas contractuele 
waarde na ontvangst van een registratiebevestiging van de camping. Het saldo dient op de 
dag van aankomst te worden betaald. Vanaf de 2e dag van het verblijf, tenzij de klant zijn 
vertraging op de hoogte heeft gesteld, wordt de huur als geannuleerd beschouwd en behoudt 
het management zich het recht voor om over de site te beschikken. Het saldo van Pakket N ° 5 
dient te worden betaald tussen 1 maand en 15 dagen voor aankomst op de camping. 100% 
van het verblijf is vereist voor elke reservering van minder dan 7 nachten en er kan geen 
restitutie worden gevraagd na validatie van de reservering door de camping. 
 
Betaalwijzen:  
Vakantiecheques, kaart of overschrijving, contant. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek 
wordt geen korting verleend. Alle betaalde sommen worden verworven ten voordele van de 
camping. De prijzen zijn inclusief btw met een btw-tarief van 10% dat geldt op de dag van 
vaststelling. Prijzen inclusief toeristenbelasting zijn exclusief toeristenbelasting. 
 
Verzekering:  
De huurder verklaart dat hij met zijn verzekeraar een particuliere wettelijke 
aansprakelijkheidsovereenkomst heeft die de schade aan gehuurde of toevertrouwde 
goederen dekt. Camping Balcon de la Baie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van 
diefstal, brand, slecht weer en in het geval van een incident waarbij de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de Reserveringspartner betrokken is. 
 
Annulering:  
Alle annuleringen dienen te geschieden per aangetekende brief met ontvangstbewijs. U heeft 
zeven dagen de tijd om uw reservering te annuleren. Na deze periode wordt de borg niet 
gerestitueerd. Om een eventuele vergoeding te verkrijgen, nodigen wij u uit om de 
annulerings- of onderbrekingsverzekering af te sluiten die u wordt aangeboden bij de boeking: 
contract annulering en onderbreking van het verblijf met de verzekeringsmaatschappij 
TOLEDE:https://www.campez-couvert.com/pour-les-
particuliers/souscrire/?gap_partenaire_id=24Dj955M6g2d59TD3vBRsd69J5422441 
of op 02 48 65 93 95. 
 
Algemene voorwaarden:  
Elke persoon is verplicht het huishoudelijk reglement na te leven op straffe van uitsluiting. 
Zwembroek of boxershort verplicht bij het zwembad. Shorts, zwemshorts of bermuda's zijn ten 
strengste verboden. Kinderen (minderjarigen) mogen nooit alleen worden gelaten op de 
camping. 
De aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud. De camping behoudt zich het recht voor om 
zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Verblijven worden gefactureerd op basis van de 
tarieven die gelden op de dag van de reservering, onder voorbehoud van beschikbaarheid. 


