RESERVERINGSVOORWAARDEN
De plaats wordt van 12.00 tot 12.00 uur verhuurd,voor één of meerdere weken al naar gelang uw
wensen.
De plaats moet aan het einde van het verblijf op zijn laatst voor 12.00 uur ’s middags worden
ontruimd (de reserveringen worden geaccepteerd al naar gelang de mogelijkheden).
Indien U zich niet heeft aangemeld in de 24 uur die volgen op de dag dat U heeft gereserveerd, neemt
men aan dat U uw verblijf geannuleerd heeft en zullen wij over de plaats en uw aanbetaling kunnen
beschikken.
Wij verzoeken U bij uw reserveringsbon een cheque of een betalingsopdracht te voegen van 150 € op
naam van de SARL CAMPING PALAIS DE LA MER zijnde 35 € voor de gemaakte
administratiekosten en 115 € voorschot die in mindering zal worden gebracht op de totale
reserveringskosfen.
HET TOTAAL MOET BIJ AANKOMST WÖRDEN BETAALD.
In geval van annulering na 1 april wordt de aanbetaling niet terugbetaald.
De gereserveerde verblijfsdata, genoemd op het ondertekende reserveringsformulier, zijn bindend.
Alle wijzigingen , die later gemaakt worden, m.b.t. de reserving, heeft automatisch annulering en verlies
van de aanbetaling als gevolg.
Betaling : Factuur met het totale bedrag van het verblijf met aftrek van aanbetaling,betaalbaar bij
aankomst.
Graag ontvangen wij uw aanbetaling binnen 1 week, indien u reserveert via e-mail of fax.
Hebben wij de aanbetaling niet op tijd binnen, dan zullen wij geen reservering maken.

RESERVERINGSVOORWAARDEN
Onmiddelijk na ontvangst van de reservering en het bedrag dat overeenkomt met 1/3 van de
verblijfskosten, zullen wij u een bewijs van ontvangst en de inventaris van de uitrustingen naar u
toesturen.
Dit voorschot,op een bedrag van 35 € na,voor de contractuele reserveringskosten,zal worden
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afgetrokken van uw rekening,die bij aankomst moet worden voldaan.
Aankomst op zaterdag tussen 14.00 en 20.00 uur.
Vertrek op zaterdag voor 10.00 uur.
Vertraging : Wanneer de huurder in geval van vertraging nalaat een telefonisch bericht te zenden,
zal het vakantieverblijf 24 uur na de vermelde datum opnieuw beschikbaar worden gesteld en komt
het betaalde voorschot de directie toe.
Vervroegd vertrek / uitgesteldeaankomst : In deze beide gevallen is het totale bedrag van de
verbljfskosten,van de eerste tot de laatste gereserveerde dag,verschuldigd.
Annulering: Indien u de reservering na 1 April annuleert, zullen wij het betaalde voorschot niet
restitueren.
Waarborgsom: Een waarborgsom van 350 € en een andere van 50 € moet bij aankomst worden betaald.
Dit bedrag zal worden teruggegeven op het moment van vertrek,na evt.aftrek m.b.t.beschadigingen en /of
ontbrekend materiaal.
Een bedrag van 50 € zal worden ingehouden,indien het vakantieverblijf niet schoongemaakt is.
Betaling :Factuur met het totale bedrag van het verblijf met aftrek van aanbetaling,betaalbaar bij
aankomst.
Graag ontvangen wij uw aanbetaling binnen 1 week, indien u reserveert via e-mail of fax.
Hebben wij de aanbetaling niet op tijd binnen, dan zullen wij geen reservering maken.
Het dragen van de armband is verplicht.
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