Camping Le Vaugrais
Reserveringsvoorwaarden
Plaatsen :
De camping accepteert reserveringen zodat er een plats beschikbaar is voor kampeeder op
dag van aankomst .Aan deze reserveringen zijn de volgende condities verbonden .Voor elke
reservering dien een aanbetaling gedaan worden van 30% dit bedrag zal uiteraard in
mindering worden gebrachr op die totale huursom +15€ Administratiekosten .
1- De reservering is persoonsgebonden
Onderverhuur is niet mogelijk .De reservering kan niet door derden gemaakt worden .
2-Alle wijzigingen , die invloed hebben op een hogere of lagere overnachtingprijs , moeten
bij aankomst gemeld worden .In geval van foutieve informatie , beschreven in de
overenkomst , kan de overeenkomst osmonde worden .In dit geval worden aventuele
aanbetalingen niet terugbetaald .
3-Indien u later aankomt , neemt u dan contact met ons op zodat uw plats vast kunnen
houden .Indien wij binnen 24 uur nog niets van u hebben vernonnen zal de reservering
komen te vervallen .
Bij annulering betalen , geen restitutie .
4-In geval van vervroed vertrek, ongeacht de reden , is het niet mogelijk een deel van de
huursom teru te fontange .
5-De staanplaats is beschikbaar vanf 14.00 en dient voor 12.00 te worden verlaten ;
6-Belangrijk : in geval van een geschil kan allen het tribunal d'instance de Bourg en Bresse
uitspraal doen .Allleen de Franse versie van de overseenkomst is in dit geval rechtsgeldig .
7-Alle gasten dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de camping.

8-On line boeking :bevestigd na outangs van aanbetaling en reserveringskosten .Wij sturen u
een bevestiging per post .Indien wij om een bepaalde reden uw aanvraag niet kunnen
realiseren dan zal de credit card betaling door ons niet worden geinkasseerd .
9- You have the possibility if you have problem with Camping Le Vaugrais to have a mediator : the
law L.152-1 until to L.152-5
* you can send a registered letter at the Camping Le Vaugrais - the address: Camping Le Vaugrais -2,
chemin le vaugrais -01510 ARTEMARE
*or by e*mail at this address: contact@camping-le-vaugrais.fr
If the answer dont't you satisfied , you can send an e*mail after 1 month later .
On the website: www.medicys.fr
or by letter : Medicys - 73 boulevard de Clichy - 75009 Paris .

Mobil home en chalet :
1-De reservering is persooonsgebonden .
Onderverhuur is niet mogelijk .De reservering kam liet door derden gemaakt worden .Voor
alle reserveringen geldt een aanbetaling van 30% van de totale huursom +15€
administratiekosten
2-In july en Augustus lopen reserveringen per week , van zaderdag tot zaderdag .
Aankomst tussen 16.00 en 19.00 uur ( in geval van vertraging laat ons dit zsm weten) en
vertrek Tussen 8.00 en 10.00 uur .
3-Een reservering is definitief na bevestiging door de camping .
On line boeking : bevestigd na outangs van aanbetaling en reserveringskosten .Wij sturen u
een bevestiging per post .Indien wij om een bepaalde reden uw aanvraag niet kunne
realisieren dan zal die credit card betaling door ons niet worden geinkasseerd .
4-Er zal geen bedrag terugbetaald worden in geval van verlate aankomst of vervroegd
vertrek.
5-Het managment kan niet aansprakelijk gesteld worden in gevan van diefstal verlies , shade
tijdens of als gevolg van uw verblijf op de camping .Managment is alleen verantwoordelij
voor zaken die bij de receptie in beauraing zijn genomen . Een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering specifiek voor kamperreizen en verblijf in een accomodaties is
verplicht .
6- You have the possibility if you have problem with Camping Le Vaugrais to have a
mediator : the law L.152-1 until to L.152-5
* you can send a registered letter at the Camping Le Vaugrais - the address: Camping Le
Vaugrais -2, chemin le vaugrais -01510 ARTEMARE
*or by e*mail at this address: contact@camping-le-vaugrais.fr

