***

Camping

Poitevin
Marais

RESERVERINGSCONTRACT
Terugsturen naar :

Camping le Martin-Pêcheur
155 av. du Marais Poitevin
79460 Magné (France)

Le

Mar tin
Pêcheur

Tél. : +33(0) 549 357 181

ACHTERNAAM ...........................................................................
Voornaam .........................................................................................
Adres .....................................................................................................
......................................................................................................................

Postcode & Stad ........................................................................
Land .......................................................................................................
Tel. ...........................................................................................................
E-mail ....................................................................................................

Medereizigers
Achternaam..................................Voornaam............................................ Geboortedatum.................
Achternaam..................................Voornaam............................................ Geboortedatum.................
Achternaam..................................Voornaam............................................ Geboortedatum.................
Achternaam..................................Voornaam............................................ Geboortedatum.................
Achternaam..................................Voornaam............................................ Geboortedatum.................
Huisdier
o JA
o NEE
Soort : ......................................................................
(honden van de 1e en 2e categorie niet toegestaan)

KAMPEERPLAATS
o Tent
o Camper
o Huur koelkast

HUURACCOMMODATIE
o Caravan (lengte : ......................)
o Extra auto
o Elektriciteit 10A

Kampeerplaatsen beschikbaar vanaf 14:00 uur op de dag van
aankomst en vertrek voor 12:00 uur op de dag van vertrek.

VERBLIJFSDATA :

o Mobile home 4-6 personen
o Huur babypakket

o Diversen.................................

Huuraccommodatie beschikbaar vanaf 16:00 uur op de dag
van aankomst en vertrek voor 10:00 uur op de dag van vertrek.

Aankomstdatum................................................. Aankomstdatum................................................. Aantal nachten..................................

AANBETALING KAMPEERPLAATS

AANBETALING HUURACCOMMODATIE

Aanbetaling kampeerplaats 25%
van het totaalbedrag

..................................

€

Aanbetaling kampeerplaats 25%
van het totaalbedrag

..................................

€

Reserveringskosten

..................................

€

Reserveringskosten

..................................

€

Annuleringsverzekering (optie)
TOTAAL

( .............................. € )

Annuleringsverzekering (optie)

= ............................. €

Tarieven en voorwaarden in de brochure en op de website.

TOTAAL

( .............................. € )
= ............................. €

Tarieven en voorwaarden in de brochure en op de website.

Heeft u nog bijzondere aanvragen?.....................................................................................................................................................................................................................................
Hoe heeft u Camping Le Martin-Pêcheur leren kennen? .............................................................................................................................................................................

Betaling :
o Creditcard

n°_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Afloopdatum : _ _ / _ _

Veiligheidscode : _ _ _

o Ik geef de camping toestemming om 30 dagen voor mijn aankomst het restbedrag van mijn creditcard af te
boeken (voor huuraccommodaties).
Camping Le Martin-Pêcheur zal uw reservering bevestigen na ontvangst van de aanbetaling en de reserveringskosten. U krijgt
dan een bevestigingsbrief die u bij aankomst aan de receptie dient te overhandigen.
o Ik verklaar hierbij het restbedrag van mijn verblijf bij aankomst Opgemaakt te ........................................................... Op datum......................................
te betalen of uiterlijk 24 uur voor vertrek (kampeerplaatsen) of 30 Handtekening :
dagen voor de geplande aankomstdatum (huuraccommodaties).
Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en
annuleringsvoorwaarden en ga hiermee akkoord.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CAMPING LE MARTIN-PÊCHEUR :
Voor de huur van een kampeerplaats of huuraccommodatie dienen ondergetekenden volledig akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden.
Huur kampeerplaatsen: de camping biedt u een lege kampeerplaats, geschikt voor maximaal 6 personen, voor het installeren van uw tent, caravan of camper.
Prijs kampeerplaatsen: de prijs is geldig per bezette nacht. De kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14:00 uur op de dag van aankomst en dienen op
de dag van vertrek voor 12:00 uur te worden vrijgegeven. Bij later vertrek wordt er een extra dag in rekening gebracht. De prijs voor kampeerplaatsen bevat: één
uitrusting, 2 personen en één voertuig. Deze prijs geeft toegang tot het sanitair, de receptiediensten, het zwembad (op de aangegeven openingsdata en tijden), de
speelterreinen en gratis animaties (juli en augustus).
Toeslagen: voor extra personen (volwassenen of kinderen) of extra diensten per kampeerplaats (tweede voertuig, huisdier, elektriciteit 6 of 10 ampère, enz.)
wordt een toeslag gerekend (prijs per dag).
Huuraccommodaties: beschrijvingen zijn te vinden in de brochure en op de website.
Bepaling van de huurperiodes: zie de tarievenlijst.
Periodes en lengte van verhuur: buiten juli en augustus om is het mogelijk om voor minimaal 2 nachten te huren. In juli en augustus kunnen huuraccommodaties
alléén per week worden geboekt, van zaterdag tot zaterdag of van woensdag tot woensdag naar gelang de beschikbaarheden. Huuraccommodaties zijn beschikbaar
vanaf 16:00 op de dag van aankomst en dienen op de dag van vertrek voor 10:00 uur te worden vrijgegeven. Bij later vertrek wordt er een extra dag in rekening
gebracht.
De prijs voor de huuraccommodaties bevat: de huur van de accommodatie, de lasten voor gas, water en licht, de toegang tot het sanitair, de receptiediensten,
het zwembad (op de aangegeven openingsdata en tijden), de speelterreinen en gratis animaties (juli en augustus).
Overdracht, onderverhuur: elk huurcontract is naamsgebonden en huuraccommodaties kunnen niet worden overgedragen of onderverhuurd.
Borg: bij aankomst dienen huurders een borg achter te laten (zie tarievenlijst voor het borgbedrag). De borg kan per creditcard worden achtergelaten. De borg
wordt op de dag van vertrek teruggegeven, wanneer er na een eindinspectie niets op te merken is.
Wanneer dit niet het geval is wordt er van de borg het volgende ingehouden:
• De waarde van de ontbrekende voorwerpen
• Een vast bedrag van 45 € voor onvoldoende schoonmaak
• Het bedrag voor reparaties in geval van schade door de huurder
• Schade voor een bedrag dat boven de borg uitkomt, is voor de rekening van de huurder, bovenop het volledige ingehouden borgbedrag
Betaling van het verblijf: de reservering van uw verblijf wordt pas definitief na bevestiging door de camping en na ontvangst van een aanbetaling en de
reserveringskosten.
Kampeerplaatsen: het restbedrag voor het verblijf dient uiterlijk op de dag voor vertrek van de camping te worden betaald.
Huuraccommodaties: het restbedrag dient zonder betalingsherinnering 30 dagen voor de geplande aankomstdatum te worden betaald of op de dag van
aankomst wanneer er vooraf niet is gereserveerd.
Betaling restbedrag: wanneer niet het gehele bedrag bij aankomst is betaald kan de camping er vanuit gaan dat de klant zijn reservering heeft geannuleerd.
In dit geval worden alle betalingen door de camping behouden.
Wijziging van verblijfsdata: mogelijkheid tot wijziging onder voorbehoud van beschikbaarheden.
Verlate aankomst / Vervroegd vertrek: zonder geschreven bericht van de campinggast, met melding over een wijziging in de aankomstdatum, kan de
kampeerplaats of de huuraccommodatie 24 uur na de op het reserveringscontract geplande aankomstdatum opnieuw worden verhuurd. Het restbedrag dient in dit
geval wél te worden voldaan. In geval van een verlate aankomst of een vervroegd vertrek wordt er geen korting gegeven (zie mogelijkheden terugbetaling binnen
het kader van een annuleringsverzekering).
Kortingen - Last minutes: in geval van speciale aanbiedingen kan het zijn dat klanten voor één en hetzelfde verblijf een verschillende prijs hebben betaald.
Klanten die de hoogste prijs hebben betaald, kunnen in geen enkel geval korting krijgen ter hoogte van het verschil tussen de prijs die zij hebben betaald en het
kortingstarief. Kortingen zijn in geen enkel geval cumuleerbaar met speciale aanbiedingen.
Annulering: in geval van annulering door de camping: betaalde bedragen worden terugbetaald, behalve in geval van overmacht. In geval van annulering door
de klant: de klant dient te camping in te lichten (per fax, brief of email). Zo niet, dan dient de klant het volledige bedrag van het reserveringscontract te betalen.
Annuleringscriteria :
• Meer dan 120 dagen voor de geplande aankomstdatum: de aanbetaling wordt terugbetaald en de reserveringskosten worden door de camping behouden.
• Tussen 30 en 120 dagen voor de geplande aankomstdatum: de aanbetaling en de reserveringskosten worden door de camping behouden en worden
beschouwd als dekking voor de annuleringskosten.
• Minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum of in geval van een no-show op de camping: het totaalbedrag voor het verblijf dient te worden
betaald.
Annuleringsverzekering (optie): wij bieden u de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. In het geval van een annulering die door de
verzekering wordt gedekt kunt u aanspraak maken op een gedeeltelijke of de gehele terugbetaling van de kosten voor uw verblijf, volgens de voorwaarden van het
reserveringscontract, met uitzondering van de reserveringskosten.
Interne regelgeving: elke campinggast dient zich te houden aan de interne regelgeving van de camping, op straffe van sancties, die kunnen leiden tot het
beëindigen van het reserveringscontract.
Rechtspraak: in geval van geschillen wordt er alléén een beroep gedaan op de rechtbank van NIORT.

ANNULERINGSVERZEKERING - ALLIANZ IARD
Samenvatting voorwaarden: (volledige voorwaarden op aanvraag)
Annuleringsverzekering, dekking in de volgende gevallen:
• Overlijden, ongeluk, ernstige ziekte van de verzekerde of een familielid, inclusief de verslechtering van een vooraf bestaand ziektebeeld,
• Ernstige schade aan de woning van de verzekerde, zijn vakantiehuisje of zakelijk gebouw,
• Diefstal uit het zakelijk gebouw of de privé woning van de verzekerde, binnen de 48 uur voor zijn vertrek,
• Complicaties bij zwangerschap,
• Annulering van één van de medereizigers voor een reden aangegeven in de annuleringsvoorwaarden,
• Een administratieve of zakelijke reden: * overplaatsing werk, wijziging of annulering van vakantiedagen (eigen risico 25%) * ontslag voor de verzekerde of
zijn / haar partner,
• Medisch advies of na vaccinatie,
• Ernstige schade aan het voertuig binnen de 48 uur voor vertrek,
• Diefstal van identiteitspapieren binnen de 48 uur voor vertrek (eigen risico 25%).
Annuleringscriteria :
• Van het moment van reservering tot 30 dagen voor vertrek: 25% van het totale huurbedrag (totale aanbetaling)
• Minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van het totale huurbedrag
• Eigen risico wordt altijd afgetrokken van de betaalde schadevergoeding (15 € per huuraccommodatie).
• Reserveringskosten en kosten voor de annuleringsverzekering worden in geen enkel geval terugbetaald.
Verzekering bij onderbreking van het verblijf:
ALLIANZ IARD betaald de diensten terug waar geen gebruik van is gemaakt, door middel van een pro rata berekening. Dit geldt voor :
• Ziekte of ernstig ongeluk, overlijden van de verzekerde, zijn / haar partner, ouders of kinderen, broers of zussen.
• Ernstige schade door brand, explosie, waterschade of schade door natuurrampen, of grote diefstal uit het zakelijk gebouw of de privé woning van de
verzekerde.
Dit geldt niet voor: incidenten veroorzaakt door oorlog, stakingen, nucleaire voorvallen, of voorvallen opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde zoals
zelfmoord, drugsgebruik of ernstig alcoholgebruik.

