ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN (2019)
Reservering :
Elke reservering is nominatief en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen of
onderverhuurd worden.
U wordt verzocht alle namen en geboortedata te noteren van de personen die de staanplaats of de
huuraccommodatie zullen bezetten. De reservering is, na acceptatie door de camping, alleen
geldig voor de personen die op het contract staan vermeld en deze mogen in geen geval door
anderen worden vervangen. Bij minderjarigen dient altijd één van de ouders aanwezig te zijn.
Het niet respecteren van deze voorwaarden heeft onherroepelijk annulering van de reservering tot
gevolg plus verlies van de reeds betaalde aanbetaling.
Met uw speciale wensen die bij de reservering zijn aangegeven zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden doch kunnen niet bij voorbaat gegarandeerd worden.
Elke kampeerder en huurder wordt geacht het interne campingreglement te respecteren.
Tussen 22.30 uur en 6.00 uur is de camping gesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Uit veiligheidsoverwegingen krijgt iedereen bij aankomst een permanent polsbandje om dat de
gehele vakantie gedragen dient te worden.
Barbecuen op houtskool is op Eurosol ten strengste verboden !
Staanplaats:
De tarieven betreffen een staanplaats voor maximaal 6 personen (baby’s inbegrepen), één
installatie (tent, camper of caravan met voortent) met eventueel één extra tentje, de toegang voor
één auto, en de toegang tot alle openbare gelegenheden, de zwembaden en de gratis activiteiten.
Bovenop het basistarief komen de kosten voor toeristenbelasting (0,66 euro p.p.p.n. vanaf 18
jaar) en de huisvuilbijdrage (0,40 euro p.p.p.n. vanaf 4 jaar).
De huurder accepteert de plaats zoals hij bij aankomst wordt gepresenteerd. De camping kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan uw materieel door diefstal, vallende takken of
dennenappels, slecht weer, of natuurrampen.
Het graven van (regen-)geulen rond de tent is niet toegestaan.
De staanplaats dient op de dag van vertrek uiterlijk om 12.00 uur te worden verlaten en in
dezelfde toestand te worden achtergelaten als waarin hij bij aankomst is aangetroffen.
In geval van een verlate aankomst zonder berichtgeving zal de reservering worden
aangehouden tot 12.00 uur op de dag na de gereserveerde dag van aankomst. Na dit tijdstip
beschikt de camping over de plaats en blijven de aanbetaling en reserveringskosten eigendom van
de camping.
Huuraccommodaties:
De tarieven betreffen een huuraccommodatie voor maximaal het aangegeven aantal personen
(baby’s inbegrepen), een complete inventaris, de toegang voor één auto, en de toegang tot alle
openbare gelegenheden, de zwembaden en de gratis activiteiten. Bovenop het basistarief komen

de kosten voor toeristenbelasting (0,66 euro p.p.p.n. vanaf 18 jaar) en de huisvuilbijdrage (0,40
euro p.p.p.n. vanaf 4 jaar).
Het plaatsen van een extra tentje naast de accommodatie is niet toegestaan.
Om hygiënische redenen zijn huisdieren in onze huuraccommodaties niet toegestaan. Ook
niet in een tentje of auto naast de accommodatie.
In juli en augustus kunnen de accommodaties vanaf zaterdag, zondag, of woensdag worden
gehuurd (voor minstens 7 nachten). Aankomst vanaf 17.00 uur; vertrek voor 10.00 uur.
Buiten deze twee maanden kan ook per nacht worden gehuurd met een minimum van 2 nachten
(naar beschikbaarheid).
In geval van een verlate aankomst zonder berichtgeving vervalt de reservering automatisch om
12.00 uur op de dag na de besproken aankomstdatum. De aanbetalingen en de reserveringskosten
blijven eigendom van de camping.
Betalingen:
Uw reserveringsaanvraag kan pas worden verwerkt na ontvangst van het volledig ingevulde en
ondertekende contract, plus een aanbetaling van 125 euro voor een staanplaats of 200 euro voor
een huuraccommodatie, waarvan 25 euro reserveringskosten die in geen geval terugbetaald
worden. Na ontvangst van uw aanbetaling wordt u per post een reserveringsbevestiging
toegezonden.
Het totaal te betalen bedrag zal worden berekend uitgaande van de gegevens die op het contract
staan vermeld. In geval van een verlate aankomst of een vervroegd vertrek zal geen korting
worden verleend.
Het resterende bedrag dient als volgt te worden voldaan:
- Voor een staanplaats: bij aankomst op de camping.
- Voor een huuraccommodatie: maximaal op 15 juni.
Pas op !!

Elke reservering van een huuraccommodatie die op 15 juni niet
in z’n geheel is betaald, wordt automatisch geannuleerd en de hierna
volgende annuleringsvoorwaarden zullen worden toegepast.

Annulering:
Door de huurder:
Indien u uw reservering moet annuleren dient u de camping hierover uiterlijk 3 dagen na de
gebeurtenis op grond waarvan u annuleert schriftelijk te informeren. Elk annuleringsverzoek
dient vergezeld te gaan van nauwkeurige en onweerlegbare bewijsstukken.
In geval van annulering zullen de volgende bedragen worden ingehouden:
Voor een staanplaats:
- meer dan 30 dagen voor uw aankomstdatum zal een bedrag van 25 euro, gelijk aan

-

de reserveringskosten worden ingehouden.
minder dan 30 dagen voor uw aankomstdatum zal uw gehele aanbetaling worden
ingehouden.

Voor een huuraccommodatie:
- meer dan 30 dagen voor uw aankomstdatum zal uw aanbetaling worden ingehouden.
- minder dan 30 dagen voor uw aankomstdatum zal het totaalbedrag van uw vakantie
worden ingehouden.
Door de camping:
Indien de annulering van Eurosol uit zou gaan, uitgezonderd een situatie van overmacht die
ons noodzaakt uit veiligheidsoverwegingen tot annulering te besluiten, betaalt de camping u
het volledig gestorte bedrag terug.
Annuleringsgarantie:
Een facultatieve annuleringsgarantie à 20 euro per staanplaats en 40 euro per huuraccommodatie
wordt u op het reserveringscontract aangeboden. Deze annuleringsgarantie dient bij reservering te
worden onderschreven en betaald. De kosten hiervoor worden bij de aanbetaling opgeteld.
Deze garantie verzekert u van terugbetaling van de contractuele huurprijs indien annulering
plaats vindt tussen het moment van reservering en de dag van aankomst, voor een op het moment
van reservering onbekende of onvoorziene gebeurtenis.
Nota Bene: de reserveringskosten komen nooit voor restitutie in aanmerking.
De gebeurtenissen die gedekt worden door de annuleringsgarantie zijn (volledige lijst):
1) Overlijden, ernstig lichamelijk ongeval of ernstige ziekte van uzelf, de personen op het
reserveringsformulier, echtgeno(o)t(e), uw voor –of nageslacht, broers of zussen.
2) Ontslag van uzelf of van de personen op het reserveringsformulier.
3) Verhuizing ten gevolge van overplaatsing i.v.m. werk.
4) Schade aan uw woning ten gevolge van brand, waterschade, inbraak, vandalisme, storm
of natuurrampen.
De geldigheid van de annuleringsgarantie houdt op bij uw aankomst op de camping en is niet van
kracht indien één van bovengenoemde gebeurtenissen zich tijdens uw verblijf voordoet.
De kampeerder dient zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (W.A.) af te sluiten.
Huisdieren:
Om hygiënische redenen zijn huisdieren in onze huuraccommodaties niet toegestaan. Ook niet
in een tentje of auto naast de accommodatie.
Op de kampeerplaatsen worden alleen mensvriendelijke huisdieren toegelaten op voorwaarde
dat ze bij de reservering worden aangemeld, de rust en de veiligheid van de gasten niet verstoren,
de elementaire regels van hygiëne naleven en de campingvoorzieningen respecteren. Ze dienen
permanent aangelijnd te zijn, nooit alleen te worden gelaten, en buiten de camping te worden

uitgelaten. Hun inentingsboekje dient bij aankomst te worden getoond. Zonder aantoonbare
geldige inenting tegen rabiës worden dieren niet op de camping toegelaten!
Uit veiligheid en voorzorg worden honden van de eerste categorie (vechthonden) en de tweede
categorie (verdedigingshonden) in Frankrijk op de camping niet toegelaten.
Elke overtreding van het voorafgaande heeft onherroepelijk tot gevolg dat de eigenaar de toegang
tot de camping wordt ontzegd.
Van 6 juli tot 24 augustus 2019 is de receptie elke dag geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van
14.00 tot 20.00 uur. Buiten deze data gelden openingstijden van 9.00 tot 12.00 en van 15.00 tot
19.00 uur.

