camping le Chatelet - Contrat de location emplacement / hébergement
Nom:
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal:
Ville :
email :
Pays :
N° immatriculation du véhicule :
téléphone :
Date du séjour : du …................................................................ Au …............................................................
Participants du séjour :
nom

prénom

date de naissance

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
les hébergements locatifs
key west 4p vue mer
panorama 6p vue mer
atlantis 4p vue mer
living 4p vue mer
paradise 4p vue mer
life PMR 4p
panorama 2p vue mer
cottage 3p vue mer

horizon 8p
nirvana vue mer 6p
nirvana 6p
riviera 4p
visio 4p
loggia 4p
bikini 2p +2p
cahita 2p
astria 2p

tipi 6p
cocoon 4p
safari 4p
lodge 4p
pendola 2p
location de draps pour ….. Lits
location serviettes pour …... Pers
location kit bébé
animal…...... (Max 2)

les emplacements
caravane
Nbre de pers + 18 ans …….................
tente
Nbre de pers de 14 à 18 ans …….......
camping car
Nbre de pers de 2 à 4 ans ….............
électricité
Nbre de bébé de - 2 ans….................
vue mer
Animal …........ (Max 2)
gd confort (électricité + eau + évacuation)
Location casier frigorifique
Taille des installations :…..............................................................
Versement de l'acompte
pour les emplacements : 20 € de frais de réservation + 40 € d'arrhes = 60 €
pour les hébergements locatifs : 20 € de frais de réservation + 25% du prix total de la location : ……...€
mode de règlement :

Chèque
Espèces
Chèque vacances
Virement bancaire
CB ….................................................................
Exp : …..................................................
Crypto : …........................................

pour les virements : IBAN : FR76 1220 6038 0056 0186 2769 392 BIC/SWIFT : AGRIFRPP822
Je soussigné …......................................déclare avoir pris connaissance des conditions générales,
de vente et les tarifs , et les accepte.
Fait à :
le :
signature :

Saint Cast,

Goede dag,
Bedankt dat u hebt gekozen voor onze camping Le Châtelet *****,
Om uw verblijf te bevestigen, vragen wij u om het bij deze brief gevoegde formulier volledig ingevuld
en vergezeld van de betaling van uw aanbetaling terug te sturen.
Zodra wij deze ontvangen hebben, kunnen wij u uw boekingsbevestiging sturen, zodat u eindelijk aan
uw vakantie kunt denken...
We blijven volledig tot uw beschikking om u alle verdere informatie te geven die u nodig heeft.
In de hoop u bij ons te mogen verwelkomen voor uw volgende vakantie in Bretagne;
Met vriendelijke groet;

Het personeel

Rue des Nouettes-22380 Saint Cast
Tel: 00.33.296.419.633-- E-mail: lechateletcamping@gmail.com
Siret: 330 274 978 00015 – APE-code: 552 C – RC84 B39

Algemene verkoopvoorwaarden
Reservering: Alleen een nauwkeurig ingevuld en ondertekend contract wordt als geldig beschouwd. Na ontvangst hiervan en
van uw aanbetaling sturen wij u, afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaatsen, een reserveringsbevestiging. Alle
accommodaties zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen of verhuurd. De reservering van een standplaats of een
huuraccommodatie is strikt persoonlijk. In geen geval mag u uw reservering onderverhuren of overdragen zonder
voorafgaande toestemming van de camping. Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke
voogden.
Standplaats
Het basispakket omvat de standplaats voor de tent, caravan of camper voor 2 personen, toegang tot de sanitaire
voorzieningen en tot de faciliteiten aan het onthaal. De maximaal toegestane capaciteit per standplaats is 6 personen, 2
huisdieren en een voertuig.
Accommodatie
Het basispakket gaat van 2 tot 8 plaatsen, afhankelijk van het type accommodatie en een voertuig. Het aangegeven aantal
personen per accommodatie komt overeen met de maximaal toegestane bezetting gezien de beschikbare voorzieningen.
Eventuele extra installaties (tent), extra voertuigen, extra mensen (binnen de grenzen van de capaciteit) en eventuele
huisdieren zijn onderworpen aan de geldende tarieven.
De camping behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen met een aantal
deelnemers dat de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijdt.
Als u het weekend- en vakantietarief heeft geboekt, kunt u de accommodatie op zondag of maandag voor 17.00 uur
verlaten, afhankelijk van de beschikbaarheid.
1- Betalingsvoorwaarden: Voor een standplaats moet een aanbetaling van € 60 (€ 20 reserveringskosten + € 40 borg) worden
gedaan bij de reservering. Het uitstaande bedrag moet op de dag van aankomst worden betaald. Voor huuraccommodaties
moet een aanbetaling (25% van de totale prijs + € 20 reserveringskosten) worden gedaan op het moment van de
reservering. Het uitstaande bedrag moet op de dag van uw aankomst worden betaald. U zult gevraagd worden om een
borg van € 300 per bankpas (bankpas/MC/Visa) of bankcheque te betalen aan de camping. Het bedrag van uw borgsom zal
bij uw vertrek aan u worden teruggegeven nadat ons team de staat van netheid van de huuraccommodatie heeft
gecontroleerd. In geval van vroegtijdig vertrek buiten de openingstijden van het onthaal, zullen wij uw borg binnen
maximaal 10 dagen na uw vertrek per post retourneren, na aftrek van eventuele kosten voor schoonmaak, herstel en/of
schade die door onze teams zijn geconstateerd tijdens de inventarisatie van de accommodatie. Het inhouden van de borg
sluit niet uit dat er een extra vergoeding kan worden gevraagd als de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg. Indien
de accommodatie niet goed is schoongemaakt voor uw vertrek, zal een schoonmaakkost van minimaal € 100 inclusief BTW
worden afgetrokken van de borgsom.
2- Toeristenbelasting: de aangegeven prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021 (tenzij gewijzigd in opdracht van de prefect); ze
komen overeen met één nacht en één volwassen persoon en zijn in euro's, inclusief BTW.
3- Aankomst, vertrek, annulering: De standplaatsen moeten vrij zijn vanaf 14.00 uur en moeten voor 12.00 uur op de dag van
vertrek worden verlaten. Wat betreft de accommodatie, deze zal beschikbaar zijn vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur
(Vergeet niet een afspraak te maken met ons onthaal voor het uitchecken van het vertrek). Opgelet: Als u het weekenden vakantietarief heeft geboekt, kunt u de accommodatie op zondag of maandag voor 17.00 uur verlaten, afhankelijk van
de beschikbaarheid.
Elke aankomst voor de geplande datum of uur heeft tot gevolg dat de kampeerders de geselecteerde standplaats niet
zullen kunnen bezetten, tenzij de directie vooraf toestemming heeft gegeven. In geval van vertraging, en zonder nieuws
van uw kant, worden de huuraccommodaties en de gereserveerde standplaatsen gedurende 24 uur na de geplande
aankomstdatum behouden. Na deze periode wordt het betaalde bedrag ingehouden en is het gehele verblijf verschuldigd
aan de camping. Uw standplaats of accommodatie kan dan worden toegewezen aan een andere klant.
In geval van annulering:
In geval van annulering door de camping le châtelet, behalve in geval van overmacht, worden de betaalde bedragen voor
de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering geeft echter geen aanleiding tot het betalen van schadevergoeding.
Elk verblijf dat onderbroken of verkort wordt door uw toedoen (late aankomst, vervroegd vertrek) geeft geen aanleiding
tot terugbetaling of voucher. Elk verzoek tot vermindering van de duur van uw verblijf wordt beschouwd als een
gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden van de camping.

Ontdek onze annuleringsvoorwaarden zodat u meer flexibiliteit hebt bij het reserveren van uw volgende vakantie:
-In geval van annulering meer dan 30 dagen voor uw aankomst, zal uw aanbetaling worden terugbetaald na
aftrek van de € 20 reserveringskosten.
-In geval van annulering tussen 30 en 15 dagen voor het begin van het verblijf wordt een voucher voor de
betaalde bedragen, afgetrokken van de reserveringskosten, door de camping uitgegeven. Deze voucher is nietterugbetaalbaar, niet overdraagbaar en 18 maanden geldig.
- In geval van annulering tussen 15 dagen en D-1 wordt het bedrag van de aanbetaling + de reserveringskosten
door de camping ingehouden.
Om deze redenen raden wij u aan een annuleringsverzekering af te sluiten (annuleringsverzekering verkrijgbaar bij
FFCC.fr).
4- Reglement: Alle gasten moeten zich houden aan het reglement van de camping. Minderjarigen die niet begeleid worden
door een volwassene zullen niet worden toegelaten. Uw huisdier zal worden toegelaten op voorwaarde dat het bij de
reservering is aangegeven, dat het de rust en veiligheid van de bewoners niet verstoort, dat het de regels van de hygiëne
en de integriteit van de accommodaties respecteert. Honden van categorie 1 en 2 (aanvalshonden) zijn niet toegestaan op
de camping. De faciliteiten en installaties van de camping moeten worden gebruikt in overeenstemming met hun normale
doel. Elke schade aan de gebouwen, verlies of vernieling van het materiaal valt onder de verantwoordelijkheid van de
veroorzaker. De bewoners van de camping zijn verplicht zich te houden aan het interne reglement dat beschikbaar is bij het
onthaal, met name wat betreft de stilte 's nachts. Elke huurder is verantwoordelijk voor de overlast en hinder veroorzaakt
door de personen die bij hem/haar verblijven. Wanneer een bewoner andere bewoners stoort of overlast bezorgt of de
integriteit van de voorzieningen aantast, kan zijn verblijf onmiddellijk en zonder schadevergoeding worden beëindigd,
onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding die camping le Chatelet en derden tegen hem kunnen doen
gelden. Voor uw veiligheid krijgt u bij aankomst een permanente identificatiearmband, die u gedurende uw hele verblijf
moet dragen. Elk lid van het gezin, ook de kinderen, moeten deze armband dragen.
5-

Afbeelding: U geeft toestemming aan camping Le Châtelet, evenals aan elke andere persoon die de camping wenst te
vervangen, om u tijdens uw verblijf te fotograferen, op te nemen of te filmen en om de genoemde beelden, video's en
opnames te gebruiken op alle media (websites die de camping promoten, sociale netwerken en andere promotiemedia van
de camping le châtelet. Deze machtiging geldt zowel voor u als voor de andere personen die bij u verblijven, en voor
eventuele bezoekers. Het enige doel ervan is om de promotie, de animatie en de veiligheid van de camping te garanderen
en zal op geen enkele manier uw reputatie schaden. Deze toestemming wordt gratis verleend voor alle landen.
6- U aanvaardt ook om informatie en e-mails te ontvangen van Dinan-Cap Fréhel-Tourisme. De informatie die in dit formulier
wordt verzameld, wordt door Dinan-Cap Fréhel-Tourisme in een geautomatiseerd bestand opgenomen, zodat u informatie
kunt ontvangen die u echt interesseert en voorstellen kunt krijgen die aansluiten bij uw interesses.
7- De informatie wordt drie jaar bewaard en is bestemd voor Dinan-Cap Fréhel Tourisme. In overeenstemming met de wet
"informatique et libertés" kunt u uw recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben uitoefenen en deze
laten corrigeren door contact op te nemen met:
Dinan-Cap/Fréhel-Tourisme 9 rue du Château 22100 Dinan Tel. 0825950122 E-mail: infos@dinan-capfrehel.com
Ik geef toestemming ⃝

Ik weiger ⃝

De camping staat onder videobescherming (code de la sécurité intérieure (wetboek binnenlandse veiligheid), Artikelen
L223-1 tot L223-9, L251-1 tot L255-1 en R251-1 tot R253-4). Voor alle informatie over het recht op toegang tot de beelden
kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van de camping. Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van
deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken zoals gedefinieerd in artikel 46 van het nieuwe
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Ondertekening en akkoord van de huurder:
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