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Algemene voorwaarden 
 

Om te kunnen profiteren van de diensten die worden aangeboden door onze campings, vragen 

wij u om de onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden 

regelen de verkoop van verblijven en zijn geldig op het moment dat de bestelling wordt 

geplaatst. Het boeken van een verblijf houdt de volledige naleving van onze algemene 

voorwaarden in. 

 

BOEKINGSVOORWAARDEN 

- De reservering wordt van kracht na ons akkoord en na ontvangst van het boekingsformulier 

en een aanbetaling van 30% van het verblijf, inclusief reserveringskosten van 12,50 € en 

alleen via overschrijving. De aanbetaling moet direct na het versturen van het 

boekingsformulier worden betaald. 

Na ontvangst van het formulier en de aanbetaling, ontvangt u een bevestigingsbrief. 

- Reserveringen zijn bindend kamperen, het kamperen als ze aanvaard, dat camping is vrij om 

te doen of te weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid, en in het algemeen, van alle 

omstandigheden waarschijnlijk schaden uitvoering van de gemaakte reservering. De camping 

biedt gezinsgerichte vakanties aan, in de traditionele zin zijn de accommodaties speciaal voor 

dit doel ontworpen. De camping behoudt zich het recht voor om een boeking die in strijd zijn 

met dit principe zou zijn of een poging om uit te wijken te weigeren. 

- De boeking van een camping of een verhuur is strikt persoonlijk. In geen geval mag u uw 

reservering onderverhuren of toewijzen zonder voorafgaande toestemming van de camping. 

- Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of wettelijke voogden. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN 

- Om het saldo van uw verblijf te betalen, bieden wij twee opties: 

* 8 weken voor de aankomstdatum krijgt u een korting van 5% op het totale bedrag van uw 

verblijf. 

* het saldo wordt verrekend op de dag van aankomst, u krijgt geen korting. 

Kies uw betaling op het boekingsformulier. 

- Om de aanbetaling te voldoen, staan onze bankgegevens hieronder: 

Bank: BNP Montauban 

Accountnaam: SARL Camping Latapie SN, Vazerac, Frankrijk 

IBAN (FR7630004026060001005461897), BIC (BNPAFRPPXXX) 

 

CAMPING LOCATIE 

Op locatie: een gezin van maximaal 6 personen. 

- De basisprijs omvat de standplaats voor de tent, caravan of camper voor 1 of 2 personen, 

elektriciteit, toegang tot gezondheidszorg en de overige voorzieningen. Per locatie wordt 

slechts één auto geaccepteerd. 
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PRIJZEN 

- De aangegeven prijzen zijn geldig voor het lopende jaar. Ze corresponderen met één nacht, 

voor locaties en zijn in euro's, BTW inbegrepen. 

 

ONGEBRUIKTE VOORDELEN 

Een onderbroken of afgekort verblijf (late aankomst, vervroegd vertrek) van uw evenement 

geeft geen recht op restitutie. 

We adviseren een annuleringsverzekering. 

- In geval van vertraging, vragen wij u om ons te waarschuwen. Na 24 uur wordt de 

reservering geannuleerd en wordt de aanbetaling op de camping ingehouden. 

- Nacht van 12:00 tot 12:00 uur Voor vertrek na 12:00 uur wordt een extra nacht in rekening 

gebracht. 

- De receptie is dagelijks geopend van 09:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:00 uur 

 

DIEREN 

Huisdieren zijn toegestaan in de camping (één dier per locatie) een vergoeding te betalen bij 

het boeken, met uitzondering van de honden van de 1e en 2e klas. Wanneer toegestaan, 

moeten ze te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Ze zijn verboden in de buurt van 

zwembaden, winkels en gebouwen. De vaccinatiekaart voor honden en katten moet up-to-date 

zijn. Een extra vergoeding van € 10 per dekking zal worden toegepast voor extra schoonmaak 

als gevolg van de aanwezigheid van het dier. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR CAMPING 

De klant erkent uitdrukkelijk dat de camping niet verantwoordelijk kan worden gehouden 

vanwege de communicatie door zijn partners of door een derde partij van valse informatie die 

in de brochure of de website van de camping zou worden vermeld met betrekking tot de 

foto's, de kwalificatiewedstrijden, activiteiten, hobby's, diensten en data van exploitatie. Alle 

foto's en teksten die in de brochure of op de website van de camping worden gebruikt, zijn 

niet contractueel. Ze zijn slechts indicatief. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en 

faciliteiten die door de camping worden aangeboden en die in de beschrijving in de brochure 

worden vermeld, worden verwijderd, vooral om klimatologische redenen of in geval van 

overmacht zoals bepaald door de Franse rechtbanken. 

Het is aan de kampeerder om dit zeker te stellen. De camping wijst elke verantwoordelijkheid 

af in geval van diefstal, brand, slecht weer en in geval van een incident met betrekking tot de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder 

 

COMPUTEN EN VRIJHEID 

In overeenstemming met artikel 27 van de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978, is de informatie 

die u wordt gevraagd noodzakelijk opdat uw inschrijving kan worden behandeld door onze 

diensten. Tenzij u anders aangeeft, behouden we ons het recht voor om deze informatie te 

gebruiken om u verschillende commerciële documenten te sturen. Elke overtreding van de 

bepalingen van deze wet is voorzien en bestraft door de artikelen 226-16 en 226-24 van het 

Wetboek van Strafrecht. 
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UITTREKSEL UIT HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING 

 

Alle kampeerders zijn verplicht om de regels van de camping te respecteren. 

Het staat bij de ingang van de camping. Wij danken u voor het lezen ervan. 

Het niet naleven van de regels kan resulteren in uitsluiting van de camping zonder restitutie 

van het verblijf. 

1- Leefregel op de camping: 

Het gebruik van geluidsapparatuur mag niet buiten de perimeter van elke locatie worden 

waargenomen. Vanaf 22.30 uur is het verplicht dat iedereen het recht op rust van zijn buren 

respecteert 

2- Circulatie: 

Het autoverkeer is beperkt tot 10 km / uur en is op de camping verboden tussen 22:30 en 

08:00 uur. Iedereen die op de camping aanwezig is, moet zich als een goede vader gedragen. 

3- Bezoekers: 

Om de rust van de camping te behouden, kunnen uw vrienden u alleen te voet bezoeken 

tussen 9.30 en 21.30 uur. Bezoekers moeten zich bij de receptie melden om een 

identiteitsbewijs te deponeren en het huidige tarief te betalen. Ze hebben toegang tot de 

parkeerplaats buiten voor de camping. 

4- Regeling zwembaden, glijbanen en speelplaatsen van kinderen: 

Het waterpark is strikt gereserveerd voor campinggasten. Minderjarige kinderen moeten 

vergezeld worden door een volwassene in de omgeving van het aquatisch gebied. De douche 

is verplicht. Mensen die de instructies niet volgen, worden uit het zwembad en de camping 

gezet als ze weigeren zich aan de hygiënevoorschriften te houden. 

De speelruimte voor de kinderen is strikt gereserveerd voor kinderen die worden vergezeld 

door hun ouder of een volwassene, ze moeten de aangegeven instructies respecteren, zoals: 

leeftijden van kinderen, aantal kinderen per module ... 

 


