
                     CAMPING LE PAROY  

             RESERVERINGS VOORWAARDEN  

 
Wij verzoeken u de onderstaande reserverings voorwaarden aandachtig te 
lezen. Deze voorwaarden gelden op het ogenblik dat u de reservering heft 
en geplaatst en is bevestigd door Camping le Paroy. Het reserveren houdt 
de volledige instemming met onze reserverings voorwaarden in.  

RESERVERINGSKOSTEN  

De camping vraagt geen reserveringskosten.  

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING  

De vermelde prijzen op de website gelden voor het lopend jaar. Ze zijn 
uitgedrukt in euro, inclusief btw.   - De toeristenbelasting bedraagt € 0,20 per 
nacht en per persoon van 18 jaar of ouder.  

BETALINGSVOORWAARDEN  

- Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het 
verblijf gedaan worden, moet bij de reservering aan de camping een 
voorschot van 35% van het totaalbedrag ( betreffende de gereserveerde 
plaats en periode)  betaald worden.  

- Het totaal saldo ( dat wil zeggen het totaal bedrag van de reservering 
minus de aanbetaling) moet uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum van 
het verblijf op de camping betaald worden.   - Voor reserveringen die minder 
dan 7  dagen voor de aanvang van het verblijf gedaan worden, moet de 
volledige betaling aan de camping verricht worden op het ogenblik van de 
reservering.  

 

 



ANNULERING EN WIJZIGING  

Denkt u aan het afsluiten van een sluitende reis- en 
annuleringsverzekering ?  

1. Annuleren en wijzigen van de reservering  

a. Uw reservering kan kosteloos gewijzigd worden, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid op de camping.     

b. Indien u niet meedeelt dat u op een latere datum arriveert, kan de 
reservering 24 uur na de in het contract vermelde datum van 
aankomst opnieuw voor verhuring beschikbaar gesteld worden en 
verliest u in principe het voordeel van uw reservering.  

c. Indien annulering plaatsvindt  (meer dan of ) 30 dagen voor de 
aanvang van het verblijf: de aanbetaling zal door de camping 
terugbetaald worden, na aftrek van een vast bedrag van € 45,00  
ten behoeve van annuleringskosten.  

d. Indien annulering plaatsvindt  30 dagen tot 7 dagen voor de 
aanvang van het verblijf : het reeds voor het verblijf betaalde bedrag 
zal door de camping terugbetaald worden na aftrek van € 90,00 
annuleringskosten.  

e. Indien annulering plaatsvindt  3 dagen ( of minder) voor de datum 
van aankomst: er zal niets terugbetaald worden.  

2. Prestaties waarvan geen gebruik gemaakt wordt    

Een verblijf dat door uw schuld wordt onderbroken of ingekort (later 
arriveren, vroeger vertrekken), kan geen aanleiding geven tot enige 
terugbetaling.  

* Annulering door de camping    ; In geval van annulering door de camping, 
behoudens overmacht, zal het verblijf volledig terugbetaald worden. Deze 
annulering zal evenwel geen aanleiding kunnen geven tot betaling van een 
schadevergoeding.  

 

 



UW VERBLIJF  

1. Aankomst   

De dag van uw aankomst op de camping kunt u vanaf 15.00 uur ontvangen 
worden en de benodigde informatie ontvangen over de camping bij de 
receptie. 

2. Tijdens uw verblijf  

Het is aan de kampeerder een (reis-) verzekering aan te gaan: de camping 
wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte 
weersomstandigheden of in geval van een incident waarvoor de 
kampeerder wettelijk aansprakelijk is.    Alle kampeerders moeten zich 
houden aan de bepalingen van het intern reglement.   Iedere gerechtigde 
kampeerder is aansprakelijk voor de stoornissen en de hinder die 
veroorzaakt worden door de personen die bij hem verblijven of die hem 
bezoeken.  

3. Vertrek    

Uitchecken dient voor 11.00 uur te plaats vinden alvorens u bij de receptie 
te hebben afgemeld en de definitieve afrekening heeft gemaakt. 

DIEREN  

Honden worden toegelaten op de camping maar moeten voortdurend aan 
de lijn gehouden worden. Daarbij dient ten allen tijden de uitwerpselen te 
worden opgeruimd door de eigenaar. Dit geldt voor het camping terrein en 
de directe omgeving van de camping. 

CAMPING REGLEMENT  

Het reglement is aangeplakt bij de ingang van de camping. We verzoeken u 
er kennis van te nemen. Iedere kampeerder dient zich te houden aan het 
intern reglement van de  camping. De niet-naleving van het reglement kan 
ertoe leiden de toegang tot de camping op te zeggen, zonder enige 
terugbetaling van het verblijf. 



   

	


