Camping le Soleil de Crécy
verwittigingen van cliënt de accommodatie vanaf 20.00u doorverhuren, zonder
mogelijkheid van verdere aanspraken door cliënt.
Algemene verhuurvoorwaarden :(origineel is opgesteld in de Franse taal)
De
algemene
verhuurvoorwaarden
maken
deel
uit
van
de
verhuurovereenkomst. Bij iedere verhuur behoort een overeenkomst waarbij
de verhuur schriftelijk wordt vastgelegd. De voorwaarden en bepalingen
voortvloeiend uit de overeenkomst van verhuur gelden voor alle
verhuurovereenkomsten aangegaan met Le Soleil de Crécy SAS. De
onderstaande voorwaarden zijn bindend voor partijen en worden geacht te zijn
toegepast op alle verhuurcontracten.
Definities:

Een onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek), geeft
nimmer recht tot restitutie.
U kunt altijd een annuleringsverzekering af sluiten bij uw verzekeringsagent.
U kunt ook deelnemen aan het annuleringsfonds dat dekking verleend tegen
annuleringskosten tot de dag van aankomst op de camping. (Mits afgesloten
bij de reservering) De kosten voor dit fonds bedragen € 25.- per reservering en
dekken kosten bij onverhoopte annulering bij ziekte of overlijden van directe
familie, bij onvrijwillige werkeloosheid of ongevallen. (Steeds bewijs te
overleggen). De huursom wordt kwijtgescholden minus € 25,00.

2.2) De verhuurtarieven staan vermeld op de site van Soleil de Crécy. Ze
kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse veranderingen. Voor reeds gemaakte
reserveringen is de prijs altijd vast en de huursom zoals vermeld op de
reserveringsbevestiging is bindend.

7) het verblijf:
7.1) Bij aankomst op de camping zal u het volgende worden gevraagd:
• De boekingsbevestiging (voucher)
• De identiteitskaart van de persoon die gereserveerd heeft
• Het eventueel openstaande bedrag voor de huur
• Het bedrag van de bijkomende kosten, zoals de verplicht eindschoonmaak,
en de citytax ter plaatse te voldoen. Citytax is verplicht voor personen vanaf
13 jaar.
• Kenteken van de auto en of caravan
7,2) Uren en dagen van aankomst en vertrek
Aankomsttijden zijn:
- voor kampeerplaatsen van 15: 00-20:00
- voor Mobilhomes 16: 00-20: 00
Vertrektijden zijn:
- voor kampeerplaatsen vóór 12.00 uur
- voor mobilhomes tussen 08: 00-10: 00 uur.
Aankomsten en vertrekken kunnen plaatsvinden op alle dagen van de week.
7,3) Voor groepen (dus meerdere mobilhomes of kampeerplaatsen) geldt een
te betalen waarborgsom van € 150.- per unit. Dit bedrag zal worden
terugbetaald bij vertrek, mogelijk onder aftrek van kosten van schoonmaak,
van beschadiging of verloren gegane inventaris.
Individuele cliënten hoeven geen waarborgsom te betalen. Er kan evenwel €
50,00 schoonmaak worden berekend als de mobilhome niet netjes wordt
achtergelaten.
7,4) Tijdens hun verblijf dienen cliënten zich te onderwerpen aan het
huishoudelijk reglement van de camping. Bij niet naleving van het reglement
kan de directie cliënten (doen) verwijderen, zonder dat er recht is op restitutie
van huur. Het huishoudelijk reglement is verkrijgbaar aan de receptie

2.3) Fouten of andere kennelijke vergissingen op de prijslijst of op de website
binden le Soleil van Crecy niet. Doorgaans zijn dit fouten die iedereen meteen
kan onderkennen als “niet de bedoeling”

8) Aansprakelijkheid

« Le Soleil de Crécy » : Naam van de Camping :Le Soleil de Crécy SAS.
« Cliënt » : Iedere huurder of kampeerder of gast die de camping bezoekt.

1) Toepasbaarheid :
Deze voorwaarden gelden voor alle contracten van de verhuur met de
camping "Le Soleil de Crecy”. Deze voorwaarden betreffen de verhuur van
vakanties en/of van kampeerplaatsen en zijn geldig op het moment dat de
bestelling is geplaatst.
2) Prijzen
2.1) De prijzen zijn in euro's. BTW (5,5%) is altijd inbegrepen in de
verhuurprijs. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak en toeristenbelasting,
zijn ter plaatse te betalen. Het bedrag van de toeristenbelasting kan
tussentijds door de overheid worden bijgesteld.

3) Acceptatie van de reservering
3.1) Voor iedere reservering ontvangt de klant per email een bevestiging van
Le Soleil de Crécy. De reservering is definitief voor partijen zodra aan de
betalingsvoorwaarden is voldaan. Iedere mobilhome of kampeerplaatsreservering krijgt een eigen reserveringsnummer. Le Soleil de Crécy biedt
familievakanties aan
3.2) Le Soleil de Crecy, behoudt zich het recht voor om een boeking te
weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid of bij overmacht.. Individuele
vakantiegangers en/of groepen, die zonder reservering aan de poort komen,
kunnen worden geweigerd.
3.3) Elke reservering die wordt gemaakt is strikt persoonlijk en bindt de
huurder. Reservering kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder
de schriftelijke goedkeuring door Le Soleil de Crécy
4) Betalingscondities
4.1) Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aankomst worden
gemaakt, wordt een aanbetaling verlangt van 25% van de totale huursom. Het
saldo moet worden betaald 6 weken vóór de datum van aankomst op de
camping.
4.2) Voor reserveringen die minder dan 6 weken vóór de datum van aankomst
plaats hebben, dient de volledige huursom te worden voldaan.
4.3) Bij een huursom onder de € 100.- gelieve u het gehele bedrag ineens te
voldoen.
4.4) Bij niet geplande aankomsten dient de huur in zijn geheel bij aankomst te
worden voldaan.

Le Soleil de Crecy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies
en diefstal van spullen of voertuigen behorende aan cliënten, waar deze zich
dan ook bevinden.
Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen, of door medereizigers,
toegebrachte schade en of letsel aan derden. Ook zijn cliënten aansprakelijk
voor de door hem of medereizigers veroorzaakte overlast.
Cliënten zijn steeds zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun minderjarige
kinderen
Le Soleil de Crécy is niet aansprakelijk bij overmacht en is uitsluitend
aansprakelijk bij grove schuld of nalatigheid als zijnde exploitant van de
camping.
Bij voorkomende schade zullen partijen hun verzekering inschakelen om deze
schade af te wikkelen.
9) Klachten/schade/verlies/diefstal
Eventueel voorkomende klachten of gevallen van schade/verlies/diefstal
dienen steeds vóór vertrek van de cliënt te worden afgewikkeld. Zijn klachten,
gevallen van schade/verlies/diefstal ernstig of worden ze niet tot tevredenheid
van cliënten opgelost dan wordt er een formulier, een “declaration
d’incidence”, opgesteld door of namens de directie en dit wordt dan door
cliënten en directie ondertekend in tweevoud en geldt als bewijs voor verdere
afhandeling.

5) Wijzigingen

De bevoegde rechtbank in geval van schillen is steeds de rechtbank in Meaux.

Elk verzoek om wijziging van een reservering dient schriftelijk te geschieden.
Wijzigingen kunnen gratis worden uitgevoerd tot 6 weken vóór de
aanvangsdatum van het verblijf, en binnen de grenzen van de mogelijkheden.

10) Toepasselijk recht
Een geschil of claim tussen partijen, voortvloeiend uit een reservering op
Camping Le Soleil de Crécy, is onderworpen aan het Franse recht

6) Annuleringen
Annuleringen dienen steeds schriftelijk te geschieden. De kosten die gepaard
gaan met annuleringen zijn:.
• Bij annuleringen meer dan 42 dagen vóór de datum van aankomst zijn
verschuldigd € 50.- administratiekosten.
• Bij annulering vanaf dag 42 (inbegrepen) en de 28ste dag (exclusief) vóór de
datum van aankomst, 60% van de huursom;
• Annulering tussen 28 dagen (inclusief) en dag (exclusief) van aankomst,
90% van de huursom;
• Bij annulering op de dag van de geplande aankomst zijn de totale
verblijfskosten verschuldigd. Le Soleil de Crécy mag bij no-show en zonder
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