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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAMPEERPLAATSEN EN 

HUURACCOMMODATIES 
 

ALGEMEEN 
 
De huurder erkent kennis te hebben genomen van de kenmerken van ons etablissement, de 
geldende tarieven, de huisvestingsomschrijving (kampeerplaats of huurobject) evenals alle 
andere informatie die hij heeft willen inwinnen.  
 
De aangegeven prijzen zijn gegarandeerd behalve in geval van wijziging van het Btw-tarief 
en/of de verblijfsbelasting. 
 

RESERVERING 
 
Dit contract staat op naam en is niet overdraagbaar. 
 
De reservering is pas definitief na voldoening van de aanbetaling, die binnen 10 dagen na 
bevestiging van de optie door de camping, binnen hoort te zijn. 
 
Voor een huurobject (chalets, stacaravan, lodge-tenten) : 30 % van het totaalbedrag van het 
verblijf + de reserveringskosten (15€) + vrijblijvende annuleringsgarantie (2 % van het 
verblijf) 
Voor een kampeerplaats (inclusief individueel sanitair, XL plaats) : 30 % van het totaalbedrag 
van het verblijf + de reserveringskosten (15€) + vrijblijvende annuleringsgarantie (2 % van 
het verblijf) 
 
AANKOMST - VERTREK 

 
Aankomst dient vòòr 19 uur plaats te vinden. Indien men denkt later aan te komen, dan dient 
de camping daarvan vooraf op de hoogte te worden gebracht. Indien de camping geen 
akkoord heeft verleend, wordt de afwezigheid van de huurder gezien als een annulering. 
 

OPONTHOUD 
 
In geval van afwezigheid op de dag van aankomst en zonder tegenbericht van de huurder 
waarin hij verduidelijkt dat hij later aankomt, wordt het huurobject vrij gegeven en blijft u de 
volledige betaling van het verblijf schuldig als gevolg van contractverbreking. 
Telefoonberichten dienen schriftelijk bevestigd te worden.  
 
Er wordt geen enkele korting verleend indien u later aankomt of eerder vertrekt. U blijft het 
totaalbedrag van het verblijf schuldig. 
 
De klant is verplicht de camping op de hoogte te brengen, als men later aankomt. Wij 
houden een gereserveerde plaats 24 uur vast, vanaf de datum dat u deze gereserveerd 
heeft; daarna wordt de plek vrij gegeven. Kosten en aanbetalingen worden niet 
gerestitueerd. 
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Annuleringsgarantie 
 
Elke annulering dient VERPLICHT per post, fax of E-mail gemeld te worden om in 
behandeling te kunnen worden genomen. 
 
De annuleringsgarantie is vrijblijvend. Deze bevat de terugbetaling van de overgemaakte & 
daadwerkelijk ontvangen bedragen aan de camping, volgens de voorwaarden van het 
oorspronkelijke boekingscontract exclusief de reservering- en annuleringskosten (die 
eigendom van de camping blijven). 
 
Het tarief van deze dienst bedraagt  

- 2 % van het verblijf 
 

Als er geen Annuleringsgarantie is afgesloten, ontvangt u terugbetaling van :  

100 % van het betaalde bedrag indien annulering meer dan 45 dagen véér het begin van het 
verblijf plaatsvindt 

50 % van het betaalde bedrag indien annulering tussen 30 en 45 dagen véér het begin van 
het verblijf plaatsvindt. 

25 % van het betaalde bedrag indien annulering tussen 15 en 29 dagen véér het begin van 
het verblijf plaatsvindt. 

Geen terugbetaling indien annulering minder dan 15 dagen véér het begin van het verblijf 
plaatsvindt.  

 
De huurder dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor eventuele, door hem 
aangerichte, schade en hij waart de verantwoordelijkheid van de camping vrij in geval van 
schade door het vallen van takken, noodweer, het breken van glas, natuurlijke catastrofes en 
diefstal. 
 

DIEREN 
 
Dieren zijn toegestaan onder voorwaarde dat ze ingeënt zijn tegen hondsdolheid; ze dienen 
getatoeëerd te zijn en aan de lijn gehouden te worden. U dient hun inentingsbewijs op de 
dag van aankomst aan de receptie te overleggen. Vechthonden zijn niet toegestaan. Per 
huurobject of kampeerplaats is één dier toegestaan. 
 

BEZOEKERS 
 
Bezoekers mogen de camping betreden nadat ze zich bij de receptie hebben gepresenteerd 
bij de klanten die ze komen bezoeken en die het dagtarief van 4 euro per persoon hebben 
betaald. 
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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE KAMPEERPLAATSEN 

 
De huurder accepteert de kampeerplaats in de staat waarin hij verkeert bij aankomst en hij 
dient hem bij vertrek in dezelfde staat achter te laten. 
 
De plaatsen zijn beschikbaar voor de klant vanaf 12 uur op de dag van aankomst tot 11 uur 
op de dag van vertrek. Het verblijf wordt per nacht berekend. Een vertrek nà 11 uur betekent 
het betalen van een extra nacht. Alle gereserveerde dagen worden doorberekend. 
 
Voor de kampeerplaatsen met individueel sanitair wordt het verblijf per week bereken (juli 
en augustus). De plaatsen zijn zondag vanaf 13 uur beschikbaar en dienen de zondag van 
vertrek vòòr 11 uur verlaten te worden. Op de dag van aankomst wordt u een borg gevraagd 
om alle eventuele schade te dekken.U krijgt deze borg terug op de dag van vertrek of binnen 
een week per post, eventueel onder vermindering van de schade en de nodige kosten om 
het huurobject weer in de oorspronkelijk staat te herstellen. 
 
Het verblijf dient dient u op de dag van aankomst te voldoen. 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HUURACCOMMODATIES 
 
De wekelijkse huuraccommodaties staan op zaterdag vanaf 15 uur tot uw beschikking tot de 
zaterdag van vertrek vòòr 10 uur. 
 
U dient het aantal personen dat u op het reserveringscontract heeft vermeld te respecteren. 
Iedere extra persoon, ook een extra kind, dient zich aan de receptie te melden en mag alleen 
op de camping verblijven na akkoord van de directie en het voldoen van een extra dagelijkse 
toeslag. 
 
In de verblijven met stapelbedden: deze zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar ! 
 
In geen geval mag het aantal huurders, inclusief de kinderen, meer personen bevatten dan 
wat de huuraccommodatie kan beschikken. Er wordt slechts één huisdier per 
huuraccommodatie geaccepteerd. In al onze huuraccommodaties is het verboden om te 
roken.  
 
Het restant bedrag van het verblijf dient 30 dagen voor aankomst volledig voldaan te zijn 
zonder dat de camping u hier nogmaals om vraagt. Indien het restant bedrag niet binnen 
deze periode voldaan is, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en blijft de reeds 
gestorte aanbetaling in het bezit van camping Les Valades. 
 
Indien u 30 dagen of korter voor aankomst reserveert, dient het totaalbedrag volledig 
overgemaakt te worden. 
 
In het laagseizoen met speciale tarieven, beslist de camping, afhankelijk van de 
beschikbaarheid, welk type huuraccommodatie (Horizon chalet, Farniente of stacaravan) u 
krijgt toegewezen. 
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De schoonmaakkosten zijn niet inbegrepen in het huurbedrag. Indien u voor de optie 
“schoonmaak aan het eind van het verblijf” kiest, dient het huurobject toch in een correcte 
staat achter gelaten te worden. 
 
Indien de huurder niet voor deze optie gekozen heeft, dan dient het huurobject in dezelfde 
staat achter gelaten te worden als waarin het verkeerde bij aankomst. Is dit niet het geval, 
dan worden de schoonmaakkosten van de borg afgetrokken. 
 
Op de dag van aankomst wordt u een borg gevraagd om alle eventuele schade te dekken. 
U krijgt deze borg terug op de dag van vertrek of binnen een week per post, eventueel onder 
vermindering van de schade en de nodige kosten om het huurobject weer in de 
oorspronkelijk staat te herstellen. 
 

 


