Rue Victor Hugo 59820 Gravelines
Tel: +33 (0)3.28.23.09.80 – E-mail : campingdesdunes@campingvpa.fr
www.camping-des-dunes.com
Naam

Voornaam

Mobiele tel.

Adres
Postcode

Stad

Land

E-mail

kenteken van de auto

* Wij accepteren geen minderjarigen zonder hun ouders / Pas op, de factuur wordt opgemaakt op de naam die bij de boeking is opgegeven.
Aankomstdatum

NAAM VAN DE GASTEN

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

Vertrekdatum
Ofwel aantal nachten
Pas op, in juli en augustus


worden de accommodaties van zaterdag 16 uur
tot zaterdag 10 uur verhuurd.

 Voor de staanplaatsen geldt vanaf 12 uur tot 12
uur op de dag van vertrek.

WIL EEN STAANPLAATS
 BOEKEN

 EEN HUURACCOMMODATIE

Maximum 6 personen en 1 voertuig per staanplaats.

Randonneur Sahari Ecolodge Chalet Cajou MH Cahita

VOOR

 Tent  Caravan  Camper

Afmetingen

MH Océanique MH Riviera suite MH PMR Hélios MH Super Cordélia

X

Met elektriciteit

 Ja

MH VIP Savanah MH VIP Apollon MH VIP Atlantic MH Smala

 Nee
Ga naar de tarieven en bereken het bedrag van uw verblijf. Met
inachtneming van het aantal personen dat per accommodatie is toegestaan.

Ga naar de tarieven en bereken het bedrag van uw verblijf.
Staanplaats

€X

Volwassenen (boven de 16 jaar)

nachten =
pers. X

€X

nachten =

€

boven de 7 jaar

pers. X

€X

nachten =

€

Onder 7 jaar

pers. X

€X

nachten =

€

Huisdier*  Nee  Jai

€X

Huurprijs

€

nachten =

Huisdier*  Nee  Ja

Voertuig (1 per staanplaats)

€X

nachten =

€

Elektriciteit**

€X

nachten =

€

€

nachten =

€

TOTAAL =

€

*1 per plek. Behalve categorie 1&2.

€

*1 per plek. Behalve categorie 1&2.

€X

=

Aanbetaling 30% van het totaalbedrag =

€

Annuleringsverzekering (aanbevolen)  Nee  Ja =

€

4% van het boekingsbedrag (€ 10 minimum)

Boekingskosten =

+5€

**Stopcontact voldoet aan Europese normen Voorzie zelf een stekker en verlengsnoer. (te koop bij de
receptie)

Tot nu toe betaald bedrag (exclusief toeristenbelasting) =

Camperpakket

€X

nachten =

€

€
Het saldo voor de accommodatie, de toeristenbelasting en de borg

TOTAAL =
Aanbetaling 30% van het totaalbedrag =
Annuleringsverzekering (aanbevolen)  Nee  Ja =

€

dienen bij aankomst te worden betaald. Bij aankomst vragen wij om een

€

borg van € 400.

€

4% van het boekingsbedrag (€ 10 minimum)

Boekingskosten =

+5€

BETALING
 Chèque*  Mandaat  Bankoverschrijving  Vakantiecheques
 Creditcard N°

Tot nu toe betaald bedrag (exclusief toeristenbelasting) =

€

Het saldo voor de staanplaats, de toeristenbelasting en de borg dienen bij
aankomst te worden betaald.

Vervaldatum

/

/

* Betalingen per cheque dienen 1 maand voor aankomst te worden gedaan.
DE BETALINGEN DIENEN TE WORDEN GEDAAN OP NAAM VAN VAUBAN PLEIN AIR

Ik erken dat ik kennis heb genomen van de algemene huurvoorwaarden (op de
achterkant van dit document) en verbind mij ertoe deze te accepteren en de betaling
te honoreren. Stad

Cryptogram (achter op de kaart)

Kader gereserveerd voor de camping (stempel + handtekening)

Datum

De handtekening dient te worden voorafgegaan door de woorden "Lu et approuvé
(gelezen en goedgekeurd)”

De reservering staat vast zodra de camping het contract heeft bevestigd en getekend.

De verhuur is persoonlijk en op naam. Er kan in geen enkel geval worden onderverhuurd of doorgegeven aan derden. De huurder en alle medehuurders dienen zich aan het interne
reglement van de camping te houden, dat bij de receptie hangt.

1/ BOEKING
Iedere boeking is bevestigd na akkoord van de camping en na ontvangst van de aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het verblijf + € 5 boekingskosten + contract volledig
ingevuld en getekend. Het saldo van het verblijf dient bij aankomst te worden betaald voor de staanplaatsen en 1 maand voor aankomst voor de huuraccommodaties, zoniet dan
kan de boeking worden geannuleerd en bent u de aanbetaling kwijt. Pas op, de factuur wordt opgemaakt op de naam die bij de boeking is opgegeven.
2/ AANTAL GASTEN
Er mogen maar 8 personen (kleine kinderen inbegrepen) in een accommodatie voor 8 personen, 6 personen (kleine kinderen inbegrepen) in een accommodatie voor 6 personen,
4 personen (kleine kinderen inbegrepen) in een accommodatie voor 4 personen, 2 personen (kleine kinderen inbegrepen) in een accommodatie voor 2 personen en één voertuig
per plek is toegestaan. De directie behoudt zich het recht extra personen bij aankomst te weigeren, inclusief kinderen en baby’s.
Iedere extra persoon - binnen de grenzen van de ontvangstcapaciteit van de gekozen accommodatie - dient uiterlijk op de dag van aankomst te worden opgegeven, zijn/haar
aanwezigheid kan reden zijn voor een prijsverhoging. Samenvattend, door iedere onjuiste declaratie of verandering die kan leiden tot een verandering van de verblijfsprijs, wordt
het contract ongeldig, behalve akkoord van de beheerder, en de betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
Het is verboden een tent bij een lodge, stacaravan of chalet te plaatsen, behalve met voorafgaande toestemming van de beheerder.
Wij accepteren geen minderjarigen (onder de 18 jaar) zonder hun ouders. Dagbezoekers dienen een dagtarief te betalen, zie de rubriek “dagbezoekers” in de tarieven.
3/ VERBLIJFSDUUR
Voor de staanplaatsen: verhuur per nacht. In juli en augustus kunt u vanaf 12 uur terecht en dient u vóór 12 uur te vertrekken.
Voor de huuraccommodaties: In juli en augustus is de minimale verblijfsduur 1 week. Aankomst is op zaterdag van 16 tot 20 uur (ons waarschuwen als u later aankomt) en het
vertrek is op zaterdag tussen 8 en 10 uur.
4/ TARIEVEN
Onze tarieven zijn inclusief TVA (BTW) 10%. Wij behouden het recht onze tarieven aan te passen als het belastingtarief of de TVA wijzigt.
De toeristenbelasting, die door de gemeente Gravelines is ingesteld, is niet bij het tarief inbegrepen. Deze dient bij aankomst te worden betaald.
Bankgegevens voor overschrijvingen: BANQUE POPULAIRE – IBAN: FR76 1350 7000 2131 3336 0213 144 – BIC: CCBPFRPPLIL – REKENINGHOUDER: VAUBAN PLEIN AIR
5/ BETALING
Pas op, wij accepteren geen betaling per cheque op de dag van aankomst. Betaling per cheque dient één maand voor aankomst te worden gedaan.
6/ BORG
Alle materiaal voor de verhuur staat beschreven op een inventarislijst. De huurder dient deze lijst bij aankomst te controleren en iedere onjuistheid vóór de volgende middag bij de
receptie te melden. Er wordt bij aankomst om een borg van € 400 voor de huuraccommodaties en € 60 voor de staanplaatsen gevraagd (garantie voor de huuraccommodatie, de
schoonmaak, de badge en de douchekaarten). De borg wordt niet geïnd en wordt bij vertrek na de inventarisatie teruggegeven, onder voorbehoud van schade en/of missend
materiaal dat is geconstateerd. De schoonmaak van de accommodatie dient door de huurder te worden uitgevoerd. Aan het eind van het verblijf wordt een controle uitgevoerd,
de accommodatie en de ruimte eromheen dienen in perfecte staat te worden achtergelaten. Zoniet, dan kunnen wij hier € 90 voor factureren. Voor ieder vertrek buiten de
aangegeven dagen/tijdstippen wordt de borg per post teruggestuurd.
7/ MODIFICATIE / ANNULERING VAN HET VERBLIJF
Iedere modificatie of annulering van het contract dient schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld (e-mail of aangetekende brief). Waarschuw ons als u later dan gepland
aankomt, zodat wij uw boeking kunnen garanderen. De beheerder behoudt zich het recht de staanplaats of de huuraccommodatie aan een ander te geven, als hij 24 uur na de
verwachte aankomstdatum die in het contract staat niets van u heeft vernomen.

Annuleringsvoorwaarden:
-

Meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum: de aanbetaling van 30% blijft in het bezit van de camping

-

Minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum: u bent het totaalbedrag van het verblijf aan de camping schuldig

Ieder ingekort verblijf (late aankomst en/of vroeg vertrek) wordt niet vergoed.

8/ ANNULERINGS- EN ONDERBREKINGSVERZEKERING - FACULTATIEF
De camping biedt een annuleringsverzekering – Tarief: 4% van het totaalbedrag (minimum € 10). Onze partner Gritchen Affinity vergoedt het hele bedrag of een gedeelte hiervan
aan klanten die de verzekering “Campez Couvert” hebben afgesloten en een geldend motief hebben. Gevallen die onder de garantie vallen: op aanvraag In het geval van
annulering of onderbreking dient u de camping en de verzekeraar binnen 48 uur schriftelijk te verwittigen en alle benodigde informatie en documenten te verstrekken.
9/ HUISDIEREN
Eén dier per plek is toegestaan, behalve honden uit de 1e en 2e categorie. Het vaccinatieboekje moet bijgewerkt zijn en deze dient bij aankomst, samen met het tatoeagenummer,
aan de receptie te worden overhandigd. De dieren moeten aan de lijn worden gehouden en mogen onder geen beding alleen op de staanplaats of in de huuraccommodatie
worden achtergelaten. Respecteer de andere gasten, wij danken u voor het oprapen van de uitwerpselen van uw dier.
10/ FOTORECHT
Om Camping des Dunes te promoten kan de directeur, of iedere door hem gemachtigde persoon, u of uw groep fotograferen of filmen. Als u dit niet wilt dient u dit schriftelijk bij
de directie te melden.
11/ PERSOONSGEGEVENS
Door uw persoonlijke informatie in te voeren, gaat u akkoord dat er contact met u wordt opgenomen voor het beheer van uw account/bestelling, om onze nieuws- en promotieaanbiedingen te ontvangen. U kunt uw toestemming te allen tijde rechtstreeks intrekken bij Camping des Dunes – Rue Victor Hugo – 59820 Gravelines of door contact met ons op
te nemen via campingdesdunes@campingvpa.fr.
12/ VERANTWOORDELIJKHEID
Het is verplicht in het bezit te zijn van een reisverzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.
13/ ARBITRAGE
In het geval van een geschil, en na te hebben geprobeerd om dit vreedzaam op te lossen, kan iedere campinggast beroep doen op een consumentenbemiddelaar. De gegevens
van onze bemiddelaar: Médicys – contact@medicys.fr.
14/ BEVOEGDHEIDSCLAUSULE
Alle geschillen die niet vreedzaam worden opgelost vallen onder het gerechtshof van Dunkerque.

