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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Ranking Decision (Artikel D.332-2 tot D.332-4 van de Vvv-code) 31 juli 2015- 3-sterrencategorie - 64 locaties - siret: 878 100 585 R.C.S Bergerac

Artikel 1 - Werkingssfeer van de verkoopvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van verblijven op de www.camping-dordogne.infowebsite. Zij
maken integraal deel uit van elk contract tussen de camping en haar klanten.
Elke gast erkent dat hij of zij op de hoogte is geweest van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan een boeking van een verblijf,
voor zichzelf en iedereen die deelneemt aan het verblijf.
Overeenkomstig de geldende wetgeving worden deze algemene voorwaarden vóór het sluiten van een overeenkomst voor de
verkoop van verblijven ter beschikking gesteld van elke klant voor informatieve doeleinden. Ze kunnen ook worden verkregen door
eenvoudige schriftelijke verzoek gericht aan het hoofdkantoor van de school.

Artikel 2 - Boekingsvoorwaarden 2.1 Prijs en vereffening
De prijs van verblijven wordt weergegeven in euro's, inclusief BTW. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat de prijs
van de verblijfsbelasting niet is inbegrepen en dat de aanvraagkosten zijn inbegrepen.
Voor camping reserveringen: Alle verhuur zijn nominatief en kunnen niet worden overgedragen. De huur wordt alleen van kracht
met onze overeenkomst en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en boekingskosten.
Voor huurboekingen: Alle verhuur is nominaal en kan niet worden overgedragen. De huur wordt alleen van kracht met onze
overeenkomst en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en de boekingskosten.
Aanbetaling: een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het verblijf wordt aangevraagd bij de boeking.
Voor niet-gemelde vertragingen wordt de huur/locatie 4 uur na de aankomstdatum vermeld op het boekingscontract beschikbaar.
Na deze tijd, en bij gebrek aan een schriftelijk bericht, zal de boeking ongeldig zijn en de borg zal blijven verworven op de
campingmanagement.

2.2 Boekingswijziging
Er worden geen kortingen doorgevoerd in geval van vertraagde aankomst of vervroegd vertrek.

2.3 Annulering
Boekingen die niet worden verkocht in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden, worden geannuleerd. Voor elke annulering
die meer dan 2 maanden voor de begindatum van het verblijf heeft bereikt, wordt de aanbetaling geretourneerd. Tussen 2
maanden en 2 weken worden de betaalde bedragen verworven. Minder dan 15 dagen voor de aankomstdatum wordt het totale
bedrag gevraagd. Uitzondering seizoen 2021 (covid19): Voor annuleringen als gevolg van sluitingen aan de grens, administratieve
sluiting van de camping of reconfinement,worden de betaalde bedragen terugbetaald of gevalideerd in de vorm van gebruik in het
jaar 2022.

2.4 Intrekken
De wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht in het geval van verkoop op afstand in het kader van de consumentenwet
zijn niet van toepassing op de voordelen voor het toerisme (artikel L.121-20-4 van de Consumentenwet).
Voor elke bestelling van een verblijf bij de camping profiteert de klant dus niet van enig herroepingsrecht.

Artikel 3 - Hoe het verblijf 3.1 Aankomsten en vertrek
Verhuur en kamperen: aankomsten zijn vanaf 15.00 uur, vertrek vindt plaats voor 10.00 uur,

3.2 Voorzichtigheid

elke dag van de week.

U wordt op de dag van aankomst gevraagd om een aanbetaling van 150 euro per accommodatie. Het zal worden terugbetaald op
de dag van uw vertrek, tijdens de openingstijden van de kassa, na een stand van zaken. De facturering voor mogelijke schade zal
worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf en de schoonmaak als u de accommodatie niet in een staat van perfecte netheid
verlaat. Als u niet in staat bent om de staat van het pand bij te wonen, wordt de aanbetaling per post aan u geretourneerd.

3.3 Vertrek
Elke belangrijke terugkeer of release van de site na 10uur 0 resulteert in een extra nacht facturering. Elke verlenging van het verblijf
moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum plaatsvinden.

3.4 Dieren
Dieren zijn niet toegestaan in de verhuur. Ze worden geaccepteerd op een kale site onder bepaalde voorwaarden: - up-to-date
vaccins (met inbegrip van hondsdolheid) - aangelijnd - hebben hun behoeften gedaan buiten de camping en het verzamelen van hun
uitwerpselen.

3.5 Interne regels
Zoals vereist door de wet, moet u zich houden aan onze interne by-law, ingediend bij de prefectuur, geplaatst op onze receptie en
een kopie van die zal worden gegeven aan u op verzoek.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheid
De Camping wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan de uitrusting van de camper-caravanner, die van zijn eigen
schuld zou zijn; verzekering voor uw aansprakelijkheidsapparatuur is verplicht (FFCC, ANWB, ADAC...).

Artikel 5 - Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en elk geschil met betrekking tot hun toepassing valt onder de
jurisdictie van de High Court of de Commercial Court van PERIGUEUX.

