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HUURVOORWAARDEN  
 
BETALINGSVOORWAARDEN 
Bij de reservering: betaling van een kwart (25% van de totale prijs van het verblijf als aanbetaling).  
Ten laatste 21 dagen voor aankomst: betaling van het saldo van de huurprijs. 
Bij aankomst: er wordt een borg van 300€ gevraagd. Deze wordt teruggegeven op de dag van 
vertrek als de inventaris samen kan worden opgemaakt, of, per post, binnen 7 dagen als dat niet kan.  
Houd er rekening mee dat een aftrek kan worden gemaakt indien :  
- apparatuur kapot is of ontbreekt;  
- de schoonmaak niet bevredigend is;  
- als er een tabaksgeur hangt  
- een hond alleen wordt gelaten in de stacaravan. 
 
* Het is mogelijk om een annulerings- en onderbrekingsverzekering af te sluiten bij de 
verzekeringsmaatschappij TOLEDE (zie document te downloaden van onze website) of 02 48 65 93 
95. 
Voor een verkort verblijf wordt geen terugbetaling verleend. Vanaf de 2e dag van het verblijf, tenzij de 
klant zijn vertraging heeft gemeld, wordt de huur als geannuleerd beschouwd en behoudt de directie 
zich het recht voor over de stacaravan te beschikken. 
 
* Alle annuleringen moeten per post met ontvangstbevestiging worden gedaan. U beschikt over een 
termijn van zeven dagen na terugzending van de documenten om uw reservering te annuleren. Na 
deze termijn wordt de aanbetaling niet terugbetaald. 
 
* De aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De camping behoudt zich het recht 
voor zijn tarieven op elk moment te wijzigen. De verblijven worden gefactureerd op basis van de 
tarieven die gelden op de dag van de reservering, onder voorbehoud van beschikbaarheid.  
 
MOBIL-HOME 
* Schoon interieur te respecteren, met dekens of dekbedden en kussens. Lakens en kussenslopen 
worden niet verstrekt (te koop bij de receptie: beddengoed voor eenmalig gebruik van Dradoux). 
Schoonmaak niet inbegrepen. 
* Uitrusting: gasfornuis, koelkast, elektrisch koffiezetapparaat, vaatwerk, keuken- en 
schoonmaakgerei, afzuigkap, magnetron, verwarming, houten terras, tuinmeubilair, televisie. De 
gasten zijn verantwoordelijk voor de aan hen verhuurde uitrusting. Alle stacaravans hebben warm 
water, toiletten en een douche. De toegang tot het sanitair is voorbehouden aan kampeerders.  
* De prijzen zijn inclusief: de staanplaats met de stacaravan, toegang en parkeerplaats voor 1 
voertuig, gas, elektriciteit en alle grondkosten (behalve toeristenbelasting).   
* Al onze stacaravans zijn rookvrij.  
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN 
* De huurder verbindt zich ertoe de ruimte persoonlijk te gebruiken en in perfecte staat te houden.  
* De huurder verklaart dat hij/zij een privé-aansprakelijkheidscontract heeft met zijn/haar verzekeraar 
dat schade aan het gehuurde of toevertrouwde goed dekt. 
* Bezoekers zijn niet toegestaan op onze camping. 
* Shorts, zwemshorts of Bermuda's zijn niet toegestaan. 



* In sommige stacaravans kan een hond worden toegelaten. De hond mag nooit alleen in de 
stacaravan verblijven of op het beddengoed en de banken klimmen, en moet overal op de camping 
aan de lijn worden gehouden. Honden moeten overal op de camping aan de lijn worden gehouden en 
hun uitwerpselen moeten worden opgehaald.  
* Elke huurder is verplicht het huishoudelijk reglement na te leven op straffe van verwijdering. 
* Het is verboden een tent, een busje of een camper op een stacaravanplaats te plaatsen.  
* Een aansluiting op de geldende normen voor elektrische voertuigen is geïnstalleerd op de camping. 
Het is verboden om een hybride voertuig of een elektrische auto aan te sluiten op de stekkers van de 
stacaravans. 
 
Extra kosten :  
 
Babykit (kinderbedje + kinderstoel + aankleedkussen) 30€ per week of 10€ per weekend;  
Beddengoed Dradoux: 15€ voor een tweepersoonsbed; 10€ voor een eenpersoonsbed.  
Laat vertrek volgens beschikbaarheid, vertrek tussen 14u en 18u30 in plaats van 10u.  
1 Dier: kan worden toegelaten in supplement in sommige stacaravans: 1€ / nacht buiten het seizoen 
en 2€ / nacht in het seizoen. 



KAMPEERPLAATSEN  
 
Voorwaarden voor het gebruik van de standplaats : De Camping-Caravaning standplaatsen omvatten 
de huur van een standplaats voor een camper, een tent, een bestelwagen of een caravan, 
parkeerplaats voor één voertuig en toegang tot de receptie en de sanitaire voorzieningen.  
 
* De prijs van het campingpakket omvat 1 of 2 personen, met een maximum van 6 personen per 
plaats. De standplaatsen worden verhuurd vanaf 14.00 uur tot 12.00 uur de volgende dag.  
Elke aankomst voor 14.00 uur zal het bedrag van de nacht in rekening worden gebracht. Bij vertrek 
na 12.00 uur wordt het bedrag van de nacht in rekening gebracht.  
 
* Er worden geen bezoekers toegelaten, alleen de in het contract geregistreerde klanten hebben 
toegang tot de camping. 
 
Betalingsvoorwaarden: alle reserveringsaanvragen moeten schriftelijk worden gedaan en vergezeld 
gaan van een aanbetaling van 25%.  
* Voor de pakketten 1, 2, 3 en 4 lang verblijf: het saldo moet worden betaald op de dag van aankomst.  
* Voor de formule N°5: het saldo moet worden betaald tussen 1 maand en 15 dagen voor aankomst 
op de camping.  
* Voor verblijven van minder dan 7 nachten moet het totale bedrag van het verblijf bij de bestelling 
worden betaald.  
* Geen enkele terugbetaling kan worden geëist nadat uw reservering is bevestigd. 
 
Betalingswijzen: bankcheque, vakantiecheques, creditcard of bankoverschrijving, contant geld.  
Er wordt geen korting verleend in geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek. Alle betaalde 
bedragen vervallen aan de camping. De prijzen zijn inclusief BTW tegen het op de dag van 
vaststelling geldende tarief van 10%. De prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief de 
toeristenbelasting.  
 
Verzekering: De huurder verklaart dat hij/zij beschikt over een particulier burgerlijk 
aansprakelijkheidscontract met zijn/haar verzekeraar dat schade veroorzaakt aan het gehuurde of 
toevertrouwde goed dekt. Camping Balcon de la Baie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van 
diefstal, brand, slecht weer en in geval van een incident waarvoor de huurder verantwoordelijk is.  
 
Annulering: Elke annulering moet gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbewijs. U heeft 
zeven dagen de tijd om uw reservering te annuleren. Na deze termijn wordt de aanbetaling niet 
terugbetaald. 
Om een eventuele vergoeding te verkrijgen, nodigen wij u uit om de verzekering annulering of 
onderbreking van het verblijf te onderschrijven die u bij de reservering wordt voorgesteld: contract 
annulering en onderbreking van het verblijf bij de verzekeringsmaatschappij TOLEDE: Zie link op 
onze Internet site of aan 02 48 65 93 95. 
 
Algemene voorwaarden: Elke persoon is verplicht om het interne reglement te respecteren, anders 
wordt hij geroyeerd. Een zwembroek of boxershort is verplicht in het zwembad. Shorts, zwemshorts 
of Bermuda's zijn ten strengste verboden. Kinderen (minderjarigen) mogen in geen geval alleen 
worden gelaten op de camping. 
De aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De camping behoudt zich het recht 
voor de prijzen op elk moment te wijzigen. De verblijven worden gefactureerd op basis van de 
tarieven die gelden op de dag van de reservering, onder voorbehoud van beschikbaarheid.   
 
 


