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Algemene huurvoorwaarden voor de stacaravans 

 

1- Elke reservering is persoonsgebonden en de stacaravan mag derhalve niet onderverhuurd worden. 

Om veiligheidsredenen is de bezetting van de accommodatie beperkt tot maximaal 4 tot 6 personen 

naar gelang het type accommodatie. 

2- De huurder moet verplicht over een "WA" verzekering beschikken. 

3- De minimale verblijfsduur bedraagt een week. 

4- De verhuur van de accommodaties loopt per week van zaterdag vanaf 16 u t/m de volgende 

zaterdag uiterlijk 10 u. 

- Voor elke accommodatie wordt een inventaris opgemaakt. De huurder moet deze bij aankomst 

controleren en eventuele problemen melden. 

- Bij aankomst bent u een borgsom van 300 euro verschuldigd. Deze wordt terugbetaald bij vertrek of 

in de week na het vertrek per post op voorwaarde dat er bij de controle van de accommodatie geen 

schade of ontbrekende voorwerpen geconstateerd werden. 

- Aan het einde van het verblijf dienen de accommodatie en de bijbehorende standplaats schoon 

opgeleverd te worden. 

- Bij waargenomen schade zullen de eventuele reparatiekosten aan de huurder gefactureerd worden. 

- De huurder moet de stacaravan schoonmaken aan het einde van het verblijf. Bij nalatige 

schoonmaak wordt er 60 euro aan schoonmaakkosten in rekening gebracht. 

5- De reservering wordt bevestigd na een aanbetaling van 25% (aftrekbaar van de totale 

verblijfskosten) plus 20 euro dossierkosten (niet aftrekbaar). Het saldo moet bij aankomst voldaan 

worden. 

6- Bij annulering van de reservering na 1 juni 2022 worden de aanbetaling en de reserveringskosten 

niet terugbetaald. 

7- Bij verlate aankomst moet u ons zo snel mogelijk inlichten. De accommodatie wordt 24 uur na de 

op de reserveringsbon vermelde datum vrijgegeven en het reeds betaalde bedrag blijft het eigendom 

van de Camping. 

8- Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek, om welke reden dan ook, wordt geen enkele korting 

toegekend. 

9- Huisdieren zijn niet toegestaan in de stacaravans. 
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Algemene voorwaarden voor de huur van standplaatsen 

 

1- De reservering houdt in dat u het interne reglement en de onderstaande voorwaarden accepteert. 

2- Minderjarigen zonder begeleiding worden uit veiligheidsredenen niet toegestaan. 

3- De standplaatsen zijn op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 12 uur en moeten op de dag van 

vertrek vóór 12 uur vrijgemaakt worden. Na dit tijdstip factureren wij een extra overnachting. 

4- Bij een wisselend aantal personen tijdens het verblijf verzoeken wij u dit op de dag zelf bij de 

receptie te melden. 

5- Huisdieren zijn toegestaan mits: 

- ze ingeënt zijn. 

- ze aangelijnd zijn. 

Huisdieren mogen niet alleen op de standplaats achtergelaten worden. 

6- Reserveringsvoorwaarden: 

Aanbetaling van 100 euro + 20 euro niet aftrekbare reserveringkosten. 

7- Annuleringsvoorwaarden: 

- Op minder dan 15 dagen voor de geplande aankomstdatum blijft de aanbetaling het eigendom van 

de camping. 

- Bij vervroegd vertrek wordt de aanbetaling niet terugbetaald. 
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Algemene voorwaarden bezoekers 

De bezoekers dienen zich te melden bij de receptie en het van kracht zijnde bezoekerstarief te 

voldoen. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de campinggasten die hen ontvangen en 

dienen het reglement na te leven. Het voertuig van de bezoekers moet op de parkeerplaats 

geparkeerd worden. De bezoekers hebben geen toegang tot bepaalde services en faciliteiten 

(zwemparadijs, douches). 

 


