
 

VOORSCHRIFTEN  WOONEENHEDEN 
 

De tarieven worden beschouwd als dag tarieven ongeacht tijdstip van aankomst. 

Ook de dag van vertrek zal geteld worden als dit nà h.10.00 gebeurd. 

AANBETALING 
Bevestigende aanbetaling (gelijk aan 50% van het totaal) moet gestuurd worden door middle van 
bankoverdracht. In geval van annulering wordt de aanbetaling als volgt teruggegeven: 

• Binnen 60 dagen vòòr aankomst: 100% 

• Binnen 30 dagen vòòr aankomst 50% 
Na deze termijnen wordt geen enkele vergoeding gegeven. 
 
AANKOMST De wooneenheden zijn beschikbaar vanaf h.15.00 tot h.22.00. Bij aankomst moeten alle 
identiteits documenten worden gegeven voor de registratie. Het is verplicht alle personen door middel van 
identiteits documenten te communiceren. In geval van gebrek aan communicatie worden de personen van 
de camping verwijderd. 
 
Bij aankomst word een identificatie armbandje afgegeven dat bij de check out terug gegeven moet worden. 
Het armbandje moet gedurende de hele periode van verblijf gedragen worden om de veiligheid binnen de 
camping te garanderen en om ingang van onbevoegden tegen te gaan. 
 
In geval van vertraging blijft de gereserveerde accomodatie ter beschikking van de gast tot h.10.00 volgende 
dag. 
 
Het saldo over de gehele gereserveerde periode wordt op moment van aankomst op de camping voldaan. 
 
BORGTOCHT 
Op moment van aankomst word een borgtocht gestort van euro 100 in kontant, dat wordt teruggegeven bij 
vertrek. In geval van schade e/o geen eindschoonmaak wordt de gehele borgtocht niet teruggegeven. 
HOE WOONEENHEDEN ACHTERLATEN OP MOMENT VAN VERTREK 

• Ijskast. Uit, ontdooid, schoon en met deur open 

• Dekens en kussens: dekens netjes opgevouwen en met kussens op bed gelegd. 

• Inventaris: apparatuur en accessories schoon en droog 

• Keuken:keukengootsteen, fornuizen schoon en droog 

• Vloeren: schoon en droog 
IN GEVAL VAN ONTBREKENDE SCHOONMAAK WORDT DE GEHELE BORGTOCHT INGEHOUDEN. 
 
VERTREK. De dag van vertrek moet de wooneenheid vrij gelaten zijn binnen h.10.00. De verlate aankomst of 
het eerdere vertek moeten toch betaald worden over de gehele gereserveerde periode, ook in geval de 
wooneeneheid weer opnieuw wordt verhuurd. Een vervroegde aankomst geeft geen toestemming voor een 
vervroegf vertrek. 
 
DIEREN 
Dieren niet toegestaan binnen de wooneenheden. De overtreeders zullen meteen de wooneenehid moeten 
verlaten zonder geen enkele recht op terugbetaling. 
 

 
 
 

De direktie behoudt zich het  recht iedereen die zich schuldig maakt aan intimidatie of vandalism e van 
de camping te verwijderen. 

 
INGANG TOT DE CAMPING BRENGT ACCEPTATIE EN INACHTNEMING VAN DEZE VOORSCHRIFTEN. 



 
 

VOORSCHRIFTEN STAANPLAAT 
AANBETALING 

Bevestigende aanbetaling (gelijk aan 30% van het totaal) wordt door middel van bankoverdracht gestuurd. 
In geval van annulering wordt de aanbetaling teruggegeven op de volgende manier: 

• Binnen 60 dagen voor aankomst : 100% 

• Binnen 30 dagen voor aankomst : 50% 

Nà deze termijnen wordt geen enkele vergoeding gegeven. 

AANKOMST 

De staanplaatsen zijn beschikbaar van h.12.00 tot h.13.00 en van h.15.00 tot h.22.00 
Bij aankomst moeten alle identiteits documenten worden gegeven voor de registratie. Het is verplicht alle 

personen door middel van identiteits documenten te communiceren. In geval van gebrek aan communicatie 

worden de personen van de camping verwijderd. 

Bij aankomst wordt een identificatie armbandje afgegeven dat bij de check out terug gegeven moet worden. 

Het armbandje moet gedurende de hele periode van verblijf gedragen worden om te veiligheid binnen de 

camping te garanderen en om ingang voor onbevoegden tegen te gaan. 

In geval van vertraging blijft de gereserveerde accomodatie ter beschikking van de gast tot h.10.00 volgende 

dag 

Het saldo over de hele gereserveerde periode wordt op moment van aankomst op de camping voldaan. 

VERTREK 

Op de dag van vertrek moet de staanplaats vrij gemaakt worden vòòr h. 12.00. 

De verlate aankomst of het eerdere vertrek moeten toch betaald worden over de gehele gereserveerde 

periode, ook in geval van nieuwe verhuur van staanplaats. Een vervroegde aankomst geeft geen 

toestemming voor een vervroegd vertrek. 

DIEREN 

Dieren zijn toegestaan aan de lijn, behalve bij zwembad en strand. 

BEZOEKERS 

Toegang voor bezoekers is toegestaan, voorafgaande aan het afgeven van identiteits document bij 

receptie.Voor het bezoek worden de lopende tarieven berekend te betalen bij de receptive. 

De directie kan de ingang van bezoekers schorsen. 

MINDERJARIGEN 

De volwasseren worden verantwoordelijk beschouwd voor het gedrag van hun kinderen of van minderjarigen 

aan hun toevertrouwd. De minderjarigen moeten altijd vergezeld worden door een volwassene. 

De direktie behoudt zich het recht iedereen die zich schuldig maakt aan intimidatie of vandalisme van de 

camping te verwijderen. 

DE TOEGANG TOT DE CAMPING BRENGT AANVAARDING EN INACHTNEMING VAN DEZE VOORSCHRIFTEN 

MET ZICH MEE. 


