
HUUR CONTRACT 2020
Datum / verblijf

Datum van aankomst                     Vertrekdatum

  Staanplaats voor                       personen inclusief                      

kind(eren) van 5 tot 13 jaar en                     kind(eren) onder de 5 jaar

  Stacaravan voor                 personen inclusief                  

kind(eren) van 5 tot 13 jaar en                    kind(eren) onder de 5 jaar

Gekozen model :

 Chalet Voor                        personen inclusief                        

kind(eren) van 5 tot 13 jaar en                     kind(eren) onder de 5 jaar

Gekozen model:

Te huur (van te voren doorgeven) (zie Prijzen) :

 Babybedje           Kinderstoel         Babybadje

 Gasbarbeque     Koelkast( voor staanplaatsen )

 Airconditionning (volgens beschikbaarheid van de uitgeruste modellen) 

  Eindschoonmaak   Weekend eindschoonmaak                             

 Lakens : 2 persoons               1 persoons:

Annuleringsverzekering : 3,5% van het bedrag.

Bij de aanbetaling optellen (zie de achterkant).

 Ik accepteer de annuleringsverzekering

 Ik accepteer niet de annuleringsverzekering en heb 
geen recht op terugbetaling als ik moet annuleren of de 

vakantie moet onderbreken. (verplicht 1 van de 2 mogelijkheden 

aankruisen)

INVULLEN EN TERUG STUREN

Huurder

Naam : 

Voornaam :   

Adres :

                                                                                                              

Postcode : 

Stad : 

Tel. : 

Mobile tel : 

E-mail : 

Omschrijving van de volwassenen en kinderen

Naam, voornaam, geboortedatum :

1

2

3

4

5  

6
 Hond (Eén hond is toegestaan)

Tatouage + geldig inentingsboekje verplicht, 1e 
categorie honden verboden.

Voor alle reserveringen

> tussen 04/07 und 29/08/2020 :

Reserveringskosten : 30 €

Aanbetaling : 100 € per week voor een staanplaats

                       250 € per week voor een stacaravan of chalet

> voor 04/07 en na 29/08/2020 :

Reserveringskosten : 15 €

Aanbetaling : 30 € per staanplaats

                       50 € per stacaravan of huisje < 7 nachten

                       100 € per stacaravan of huisje > 7 nachten

* Toeristenberasting : 0,66€ per person per nacht vanaf 18 Jaar

Nadat wij de beschikbaarheid bekeken hebben, krijgt u van ons de bevestiging per post / e-mail thuis gestuurd.

Meer informatie : www.campinglesgalets.fr

CAMPING-CLUB

Bijgaand het bedrag van                     € voor de 

aanbetaling en de reserveringskosten.

 Contant geld

 Overmaking : 

RIB : 16607 00021 12121 460801 16 

IBAN : FR76 1660 7000 2112 1214 6080 116  

BIC : CCBPFRPPPPG

 Per Visa / Master Eurocard N° :

Gelding tot :                 3 cijfers op de achterkant :  

 
Het restant bedrag van uw verblijf dient 30 dagen voor 

aankomst betaald te worden.

Plaats

Datum

Handtekening



If any of the following events occur before your arrival and not 
during your stay :

~ serious illness, serious accident or death :
• From yourself, from your spouse or legal partner
• From your ascendants, descendants or those of your spouse, 
or legal partner, sons-in-law and daughters-in-law.
• From your brothers, sisters, brothers and sisters in law.

~ pregnancy complications : 
• on medical certificate 

~ material damage to your property
• your presence is absolutely necessary, as a result of fire, 
explosion, water damage, property damage after theft or act of 
vandalism, storm or natural disaster.

~ Accident or theft of your vehicle and / or your caravan :
• occurring during the journey to the campsite

~ Economic dismissal
• From yourself, from your spouse or legal partner

~ Cancellation or change of holiday dates by the employer

You will be reimbursed the amount paid if the event occur between 
the booking date and the date of entry under presentation of an 
official documentary proof.

The reservation costs are not reimbursed.

CAMPING-CLUB
CANCELLATION

GUARANTEE

What to do in case of an incident ? :

1/ Within 24 hours, you must immediately inform the campsite about the 
incident that prevents the stay.

2/ Send by registered mail with acknowledgment of receipt all documents 
required for your declaration, namely : * A medical certificate explaining the 
nature, origin and severity of the accident or illness.

• A death certificate
• Any other proof of the incident.

No refund will be made under any circumstances if no cancellation 
insurance has been taken out.

An interrupted or shortened stay (late arrival, early departure) does not 
give rise to a refund.

We will make sure to find a quick solution to the problems that may arise.

The costs following a cancellation (deposit paid) can be covered by the 

cancellation guarantee proposed by Camping Les Galets, for a 3.5% of your 

booked stay (must be fully payed at the time of the booking).

With a minimum of 10€ for short stays.

Route de Taxo à la mer  

66700 Argelès-sur-Mer            
Tél. 04 68 81 08 12             lesgalets@campinglesgalets.fr            GPS : 42° 34’ 19.22 - 3° 1’ 32.99

AUTO :  1 auto per plaats toegestaan. Het huren is strikt persoonlijk. De 

huurder is in geen geval gerechtigd tot het onderhuren of afstand doen van 

zijn rechten zoals genoemd in deze overeenkomst, zonder toestemming 

van de directie van de camping. De huurovereenkomst is alleen geldig 

indien deze bevestigt is door de directie van de camping . Het huurcontract 

dient bij aankomst overhandigd te worden bij de receptie. De staanplaats 

is de dag van aankomst vrij vanaf 12 uur s’middags en moet de dag van 

vertrek op zijn laatst om 12 uur s’middags vrij zijn.

De gehuurde sta-caravan of chalet is ter beschikking tussen 14 uur en 

18 uur s’middags en moet de dag van vertrek voor 10 uur s’morgens

vrij zijn : van zaterdag tot zaterdag in juli en augustus. Het later 

aankomen of eerder vertrekken, evenals de dagen van afwezigheid, 

zijn voor rekening van de huurder. Indien u te laat aankomt en de 

directie is hier niet over ingelicht zal uw plaats 24 uur vastgehouden 

worden. Indien u deze limiet overschrijdt zal uw plaats aan een 

andere gast worden verhuurd. De huurder verplicht zich tot het in 

gebruik nemen van het gehuurde, overeenkomstig het huurcontract.

Indien u hier niet aan voldoet, zal het voorschot aan de verhuurder

toekomen. Tijdens het verblijf dient de huurder zich te houden aan 

de regelementen welke gelden op de camping. De regelementen zijn 

ter beschikking aan de receptie..

UITRUSTING VAN MOBIL-HOME EN CHALET :

1.  Benodigde keukenuitrusting, vaatwerk, koelkast, gasstel,      

    tuinset. -Gas, electriciteit en water zijn bij de prijs inbegrepen 

    en worden geleverd.

2. De chalets en mobil-homes staan in verbinding met de     

    waterleiding en riolering en zijn uitgerust met sanitaire

    voorzieningen (douche,wc, gootsteen en wastafel). 

    Meebrengen : lakens en handdoeken.

ATTENTIE : de toegang tot de sanitairblokken zijn niet 

toegestaan tÿdens uw verblÿf, deze zÿn gereserveerd

voor kampeerders.

BELANGRIJK :   

Bij aankomst vindt er een inventaris plaats van de mobil- home 

of chalet gedaan door uzelf, en by vertrek door ons personeel. Bij 

aankomst dient u een borgsom van 300 € te voldoen. Schade die 

door u wordt toegebracht zal onmiddelijk van uw borgsom worden 

ingehouden. Aan het einde van uw verblijf dient de mobil-home of 

chalet zelf schoongemaakt te worden of door de camping ; kosten 

65 €.

GEBRUIK VAN BARBEQUES : 

Alleen gaz barbeques zijn toegestaan. Electrische barbecues zijn 

verboden.

TOEGANG TOT HET ZWEMBAD  :              

Het zwembad is alleen voor de gasten van de camping les Galets 

(Het dragen van een armbandje is verplicht, krijgt u bij de receptie). 

Alleen het dragen van een zwembroek is toegestaan (shorts, 

bermudas en andere kleding zijn verboden).

ANNULERINGSVERZEKERING :      

(garantie op aanvraag) :De annuleringsverzekering is samen met 

de aanbetaling te voldoen, dit bedrag wordt niet terug betaald. Het 

bedrag van de annuleringsverzekering is 10 € als uw verblijf minder 

dan 350 € kost. Meer dan 350 €, is de annuleringsverzekering 3.5% 

van het totaalbedrag van uw verblijf.

BEMIDDELAAR IN GEVAL VAN GESCHIL : 

In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de consumentenwet,

kunt u de MEDICYS-bemiddelingsdienst (gratis) gebruiken 

www.medicys.fr, of per post :

MEDICYS • 73, Boulevard de Clichy 75009 PARIS

ALLGEMENE
VOORWAARDEN


