HUUROVEREENKOMST

TUSSEN DE KLANT:
Naam:

Voornaam:

Adres:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E‐mail:

EN DE VERHUURDER:
SARL ODDES CAMPING LA MARETTE ‐ 07110 JOANNAS ‐ FRANCE
WE ZIJN OVEREENGEKOMEN DAT:
De klant,
1. Na het kennis nemen van de algemene voorwaarden:
Dossierkosten: de dossierkosten zijn voor onze rekening.
Reservering: De reservering is enkel geldig na acceptatie van het contrakt door beide partijen. De
verhuurder stuurt het overeengekomen contrakt getekend naar de huurder op per post, per e‐mail of
per fax.
Dekens en kussen zijn in alle accomodaties aanwezig. Lakens en kussenslopen moeten zelf worden
meegenomen.
Meegebrachte huisdieren worden in rekening gebracht. Hun toelating is door de verhuurder toegestaan
op bepaalde voorwaarden (inentingsboekje verplicht).
Verhuur: aankomst op zaterdag vanaf 16.00 uur ‐ vertrek op zaterdag om 10.00 uur.
Plaatsen: aankomst vanaf 12.00 uur ‐ vertrek om 12.00 uur.
Indien u op de dag van aankomst na 24u zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd op de
camping als voor een accomodatie, wordt dit beschouwd als een annulering en kan de verhuurder
beschikken over uw reservering.
Bij voortijdig vetrek of een verlate aankomst, is er geen gedeeltelijke terugbetaling mogelijk van het
door u te betalen volledige bedrag.
Aanbetaling: Bij elke reservering dient er een voorschot betaald te worden. De verhuurder garandeert
bij de aanbetaling de beschikking over een campingplaats of accomodatie tijdens de door u gehuurde
periode. Echter beide partijen hebben de mogelijkheid om op te zeggen.
In dat geval wordt er een vergelijkbare som betaald: in geval van opzegging kan de huurder geen
aanspraak maken op de aanbetaling.
In geval van een falen van de verhuurder: betaalt de laatste het dubbele bedrag terug aan de
huurder
Aankomstformaliteiten: Direct bij aankomst op de camping dient u zich in te schrijven bij de receptie en
het resterende bedrag te voldoen zowel voor een gereserveerde campingplaats.
Voor een accomodatie moet u bovendien een borgsom betalen van 150€ en tekenen voor de inventaris
en de staat van de accomodatie.

Formaliteiten voor vetrek: De borgsom wordt gerestitueerd indien u de accomodatie naar behoren
achterlaat, in geval van schade of niet goed achterlaten wordt er een gedeelte van de som ingehouden.
Voor slecht schoonmaken geldt een bedrag van 90 €.
Bij vertrek voor 7u wordt de borgsom (of een gedeelte) u terugbetaald per post binnen 8 dagen.
Verzekeringen: De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken of materiële
schade, veroorzaakt door de huurder
Huisregelement: Alle gasten die op de camping aanwezig zijn, dienen zich te houden aan de huisregels
die bij de receptie aangeplakt zijn. Het niet respecteren van de regels of het vrijwillig toebrengen van
schade aan gemeenschappelijke gelegenheden (vandalisme), betekent van de camping verwijderd
worden. De vergoeding voor de schade die vrijwillig of onvrijwillig is toegebracht moet onmiddellijk en
ter plaatse worden vergoed door de huurder of huurders. Verwijdering van de camping wordt gezien als
een voortijdig vertrek. In dat geval wordt de restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan niet
terugbetaald.
2. Dit zijn de te huren accomodaties of campingplaatsen:
A ‐ Stacaravan O'hara
B ‐ Stacaravan Sunliving
C ‐ Chalet Moréa
D ‐ Chalet Liberté
E ‐ Stacaravan Ridorev
Kode verhuur

F ‐ Stacaravan Domino
G ‐ Chalet Samoa
H ‐ Chalet Némo
I ‐ Roulotte

Dag / Mnd
Aankomst
Vertrek

Z ‐ Campingplaats
Geef duidelijk de maat van uw
caravan door als u met een caravan
komt:
x
m.

Aantal nachten

Huur prijs

Aanbetaling

Berekening aanbetaling: A tot I = 30% van de totale huurprijs ‐ Z = 8 € / nacht.
LIJST MET AANWEZIGE PERSONEN
Kode verhuur: ________________
Voornaam

Leeftijd

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftijd

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftij

Kode verhuur: ________________
Voornaam

Leeftijd

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftijd

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftij

Kode verhuur: ________________
Voornaam

Leeftijd

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftijd

Voornaam

Leeftij

Voornaam

Leeftij

3. Wordt vergezeld van een huisdier met de volgende inentingen (inentingsboekje verplicht):
Dier:

, lijnt zijn dier aan.

4. Gaat met de voorwaarden van het regelement akkoord:


Deze dag: een aanbetaling van:

€

Ik beslis door:

□ Bankoverschrijving: IBAN : FR76 1426 5006 0008 7712 5915 051 ‐ BIC : CEPAFRPP426
Bank: Caisse d'Épargne Lalevade d'Ardèche

□ Creditcard:

Cardnumber: /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/
Valid thru:

/_____/_____/ Cryptogram : /__/__/__/
(3 nummers op de achterkant van de kaart)

 Restant bedrag van de huursom en de toeristenbelasting:

‐ Accomodatie: Niet later dan 30 dagen voor het begin van het verblijf.
‐ Campingplaats: Ten laatste betaald op de dag van aankomst.

De verhuurder,
Biedt met dit huurcontrakt en algemene verhuursvoorwaarden een accomodatie of campingplaats aan
die overeenkomt met de voorziene periode.

GOEDKEURING KLANT
Ik ga akkoord met het contrakt en doe een 1ste storting
Handtekening:

€ met vermelding aanbetaling.
Gedaan te
Op ____ / ____ / ________

GOEDKEURING VERHUURDER (per omgaande post)
Gedaan te Joannas
Op ____ / ____ / ________

Camping La Marette
Route de Valgorge ‐ 07110 Joannas
Tel : +33 (0)4 75 88 38 88 ‐ E‐mail : reception@lamarette.com ‐ www.lamarette.com

