Verkoopsvoorwaarden - Camping les Tomasses
1. Reservering: De reservering wordt definitief door: het versturen van de reservering aan te vragen naar behoren ingevuld en
ondertekend, vergezeld van de borg cheque van 25% van het bedrag van het verblijf en na ontvangst van de overeenkomst die uit de
richting van de camping Tomasses bevestiging van de reservering. Zodra de reservering is geaccepteerd, erkent de klant dat hij / zij
volledig de bepalingen en voorwaarden van de boeking en / of het boekingsformulier op de website begrepen en aanvaard de
voorwaarden. De reservering is op naam en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk door de Direction des camping les Tomasses
overeengekomen.
2. Wijze van betaling: Voor boekingen van campers en caravans die meer dan dertig dagen voor de aanvang van het verblijf: - een
voorschot van 25% van de prijs inclusief BTW van het verblijf, wordt in mindering gebracht op het moment van boeking; - het saldo van
de prijs van het verblijf wordt betaald ten laatste 30 dagen voor de datum van het begin van het verblijf. In het geval dat de balans niet
binnen de gestelde termijn wordt betaald, wordt het beschouwd als geannuleerd en onze annuleringsvoorwaarden hieronder beschreven
van toepassing. Voor reserveringen die minder dan dertig dagen voor het begin van het verblijf, wordt de totale prijs van het verblijf in
rekening gebracht op het moment van boeking. : Voor reserveringen van plaatsen: - een voorschot van 25% van de prijs inclusief BTW
van het verblijf, wordt in mindering gebracht op het moment van de reservering; - het saldo van de prijs van het verblijf wordt betaald op
de dag van aankomst op de camping.
3. geaccepteerde betalingswijzen: Betaling kan geschieden: - per bankcheque in €, te betalen aan "Camping les Tomasses", - door
vakantie cheques, via overschrijving, per postwissel om de volgorde van de camping Les Tomasses - door beveiligde betaling via onze
website "www.camping-tomasses.fr".
4. Annulering van het verblijf: Een verzoek tot annulering van een reservering door de klant dient te geschieden per aangetekende brief
gericht aan het volgende adres: Camping les Tomasses - Chemin du Maoupas - 83210 Belgentier - Frankrijk. Annulering van de
reservering zal resulteren in de volgende tarieven: • meer dan 30 dagen voor aankomst, de aanbetaling bedrag blijft berusten bij de
camping • minder dan 30 dagen voor aankomst, het totale bedrag van de huur wordt vastgehouden. Om een eventuele schadevergoeding
te krijgen, nodigen wij u uit om annuleringsverzekering af te sluiten of onderbreking van het verblijf op het moment van boeking.
5. Wijziging van het verblijf: Het contract is op naam, het kan niet worden overgedragen. In geen geval mag het aantal huurders groter
zijn dan de huur capaciteit van de in het contract vermeld verhuur. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek, in vergelijking
met de op uw boeking voucher genoemde data, voor het gehele verblijf verschuldigd blijven. Je hebt geen recht op restitutie voor het
deel van het verblijf niet gemaakt.
6. Verblijven: Voor de verhuur van stacaravans en caravans: - Aankomst is vanaf 15:00 en tot 19:00. In geval van late aankomst, wordt
de huurder verzocht de receptie van de camping te melden op +33 (0) 4 94 48 92 70. - Vertrektijden zijn 7:30-10:00 op afspraak. Lakens,
slopen en beddengoed zijn niet voorzien. Al onze huur (stacaravan en caravan) zijn rookvrij. Een inventaris blad zal worden gegeven
aan u bij aankomst melding maken van eventuele afwijkingen op dezelfde dag. Geen late claim kan worden gemaakt. Voor de
standplaatsen: - Aankomst is vanaf 2 uur. - Vertrek voor de middag. Alle onverhard en / of onrein locaties na twaalf uur op de dag van
vertrek zal een extra dag in rekening gebracht. Uw niet aanwezig zijn, na 48 uur van de eerste aankomst gepland, de directie behoudt
zich het recht voor om vrij over de huur of locatie. We zullen kosten af te trekken in overeenstemming met onze annuleringsvoorwaarden.
7. Borg: Voor verhuur huisvesting, zal een borg van 200 euro wordt gevraagd bij aankomst, die zal u binnen acht dagen per post worden
geretourneerd vanaf uw vertrek. (150 € voor de accommodatie garantie en 50 € voor een schoonmaak borg) De camping behoudt zich
het recht voor om een gedeelte of de totale hoeveelheid in het geval van een verslechtering van de accommodatie en de inhoud ervan
en / of apparatuur op de camping behouden. De camping behoudt zich het recht voor om een bedrag van 50 euro behouden om de
kosten van het schoonmaken te dekken als dit nog niet is gedaan bij vertrek.
8. Huisdieren: Onze vrienden zijn van harte welkom op de camping en worden getolereerd in de verhuur, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het management, onder dwingende voorwaarden waaraan moet worden getatoeëerd en ingeënt tegen hondsdolheid
(de bijgewerkte vaccinatie kaart zal worden gevraagd aan u uw aankomsttijd) voor een dier supplement. Honden meer dan 20 kg en de
1ste en 2de categorie honden zijn verboden in onze camping. Ze moeten aan de lijn worden gehouden en liepen buiten het veld. Ze
mogen nooit alleen gelaten worden. De toegang tot het zwembad en sanitaire voorzieningen is strikt verboden. Eigenaren moeten vuil
te verzamelen van hun dieren en respect netheid. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot de uitsluiting van de camping zonder
recht op vergoeding voor de resterende verblijf.
9. Bezoekers: Gasten moeten worden voorgelegd aan de receptie bij aankomst en moet de vergoeding volgens het tarief van kracht is.
10. Barbecue: Gebruik van friteuse of niet en barbecues in het verhuren verboden.
11. Zwembad: Het zwembad is gratis en uitsluitend gereserveerd voor mensen die woonachtig zijn op de camping.
12. Aanverwante activiteiten: Elke activiteit aangeboden op de camping kan onder bepaalde omstandigheden onafhankelijk van onze
feit zijn, worden gewijzigd of geannuleerd bij aankomst op de site. Als zodanig, we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. De
overeenkomst impliceert dat er ten aanzien van de interne regels van de camping weergegeven bij de receptie en om te voldoen aan de
bepalingen en voorschriften.
13. Aansprakelijkheid: Verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de
camping niet verantwoordelijk voor diefstal, brand, slecht weer of een ander incident van de burgerlijke aansprakelijkheid van de cliënt
niet accepteert.
14. Klachten: Alle klachten die kunnen ontstaan als gevolg van een verblijf moet schriftelijk worden ingediend en per aangetekend
schrijven gericht aan het volgende adres: Camping les Tomasses - Chemin du Maoupas - 83210 Belgentier - Frankrijk, binnen 20 dagen
na uw verblijf . In geval van betwisting, zal enkel de rechtbanken van Toulon bevoegd.

