Chalet 4 plaatsen met
twee afzonderlijke
kamers, kabinet van
toilet, salon eetkamer,
WC en uitgeruste
keuken. Gemiddelde
oppervlakte 25 m², plus
een terras in roosters.

Chalet 6 plaatsen met
twee afzonderlijke
kamers, kabinet van
toilet, salon eetkamer,
WC en uitgeruste
keuken. Gemiddelde
oppervlakte 34 m², plus
een terras in roosters.

Mobilhome koken 6 plaatsen met twee afzonderlijke kamers, kabinet
van toilet, WC, salon eetkamer, en uitgerust. Gemiddelde oppervlakte
24 m², plus een terras in roosters. Wij beschikken over een chalet
eveneens 6 plaatsen voor persoon gehandicapte; alle stukken zijn
toegankelijk in leunstoel die (beide kamers, de salon, de badkamer/WC
evenals het terras rolt.

Woonwagen 3 plaatsen
met 3 binnenlandse
bedden en uitgeruste
auvent. Gemiddelde
oppervlakte van 17 m².

Woonwagen 4 plaatsen
Woonwagen 5 plaatsen met 4
met 4 binnenlandse
bedden binnenlands en een in
bedden en uitgeruste auvent.een kamer onder uitgeruste auvent.
Gemiddelde oppervlakte vanGemiddelde oppervlakte van 23 m².
20 m².

Woonwagen 5 plaatsen
met 5 binnenlandse bedden en
uitgeruste auvent. Gemiddelde
oppervlakte van 23 m².

De indeling en de beschikking van couchages kunnen naargelang het soort mobil tehuis, chalet of woonwagen variëren

De algemene voorwaarden voor verhuren.
MOBIL HOME & CHALETS: Kabinet van toilet, WC, douche, uitgeruste keuken, salon, 2 afzonderlijke kamers, terras,
Salon van tuin, dekking en hoofdkussens.
WOONWAGEN zij dient in de eerste plaats als bed, auvent wordt ingericht en uitgerust: tapijt van bodem, ijskast Sein,
oven, salon van tuin, verlichting. De woonwagens beschikken niet over stromend waterVoor de woonwagens 5 plaatsen
geeft aan als u naar vijfde binnenlandse bed of in een kamer onder auvent.
1°) Verboden shorts en bermudas zijn aan het zwembad.
2°) De huurders beschikken over de installaties van de camping en de zwembaden. Alle lasten worden in het behouden tarief
de verblijfsbelasting van 0,45 € ingesloten door persoon en per dag vanaf 13 jaar, betaalbaar aan uw komst.
3°) Het verhuren gebeurt per wekelijkse periode, van de Zaterdag 16 h aan de Zaterdag 10 h. Iedere huurder bij zijn komst,
moet zich voordoen aan de ontvangst, voorzien in dit een duplexinstallatie gemaakte van contract. Hij zal geleid worden
tot zijn plaats van onderdak of overhandigd hem de sleutels evenals een fiche van inventaris.
4°) Dit materiaal is het onderwerp van een becijferde inventaris. De huurder is verplicht om het te controleren aan de aankomst
en in het begin,en om de dag aan te duiden dezelfde elke afwijking aan de ontvangst.Een borg van 200 € voor dit materiaal,
van 20 € voor de magnetische kaart en 100 € voor de volledige huishouden bij uw komst zal gevraagd worden.
5°) Het volledige huishouden van de gehuurde plaatsen zal door de huurder (vaatwerk, ruiten, sanitaire voorzieningen, bodems,
dekkingen, oven, koelkast verzekerd worden, etc.).
6°) Elke huurder is verplicht om het reglement van orde van de camping te eerbiedigen
7°) De huurder zal kunnen geen enkele vergoeding eisen ingeval dringende reparaties die op de eigenaar rusten, gedurende
het verhuren zouden blijken.
8°) De keus van een nauwkeurige sector kan niet voor locative gegarandeerd worden.
9°) De dieren moeten: in lijn gehouden worden, niet alleen blijven in locative (verplicht inentingsboekje en tatoeëring ).
IN GEVALLEN VAN NIETIGVERKLARING
- Meer dan 30 dagen voor de voorziene datum van komst, een forfaitair bedrag van 100 € op het voorschot zal tegengehouden
worden. - Weniger als 30 Tage vor dem Ankunftsdatum werden die 25% von Anzahlung bewahrt - Vergangenheit eine
Frist von 24 Stunden vom Ankunftstag an, wenn der Mieter nicht von seiner Verspätung verhindert hat, reservieren wir uns
das Recht, über das Mieten zu verfügen und die Gesamtheit der gezahlten Summen beizubehalten.
Akzeptiert die Verordnung der Summen, die durch Scheck fällig sind, der an ihrem Namen in ihrer Mitgliedsqualität eines Zentrums für Verwaltung
ausgestellt wurde, das durch die Steuerverwaltung genehmigt wurde.

