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HUURVOORWAARDEN 2023 

STAANPLAATSEN CARAVANES / CAMPERS 
 

 
DE OPTIE: Wij raden u aan om 
telefonisch of per e-mail een optie te 
maken. Deze is 10 dagen geldig, na deze 
periode en zonder ontvangst van uw 
huurcontract vergezeld van uw 
aanbetaling, wordt de optie automatisch 
geannuleerd. 
 

 

 
 

Voor verblijven van 09 juli tot 27 
augustus 2023:  Boekingen zijn uitsluitend 
mogelijk op weekbasis, van zondag tot 
zondag. 
U kunt deze boeken op onze website: 
www.esterel-caravaning.nl 

 
DE RESERVERING: De reservering is op 
naam, deze kan niet worden 
overgedragen. 
Na ontvangst van het door uw naar 
behoren ingevulde contract, vergezeld 
van uw aanbetaling (€ 180) en 
administratiekosten (€ 40, niet-
aftrekbaar), per creditcard of 
bankoverschrijving, sturen wij u een 
schriftelijke bevestiging met het 
toegewezen plaatsnummer. 

 
 

WIJZIGING VAN DATA:  Elke wijziging 
van de datum brengt noodzakelijkerwijs 
de facturering met zich mee van de data 
vastgelegd in het ondertekende contract. 

HUURVOORWAARDEN 

 

1 - Het nummer van de staanplaats wordt bevestigd op de aanbetalingskwitantie, waarop ook de definitieve 

huurperiode staat vermeld. 

2 - Het reserveringsformulier is voor een vastgestelde periode. De huurder dient bij aankomst de totale huursom 

te voldoen met aftrek van de aanbetaling. Bij vroegtijdig vertrek wordt niet gerestitueerd, behalve wanneer de 

directie, na overleg, akkoord gaat. 

-Een verandering van de verblijfsdata heeft tot gevolg dat de in het van tevoren ondertekende 

reserveringsformulier vastgestelde data berekend zullen worden. 

3 - De huurder is verplicht de vastgestelde periode in acht te nemen. Indien de huurder 24 uur na de in het 

huurcontract vastgestelde periode niet op Esterel Caravaning aanwezig is, zal dit reserveringsformulier zonder 

verdere formaliteiten ontbonden worden en komen te vervallen. De aanbetaling wordt dan als schadevergoeding 
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gezien en zal derhalve niet aan de huurder terug worden betaald. De staanplaats kan onmiddellijk door Esterel 

Caravaning worden verhuurd. Bij aankomst zal een borg worden gevraagd voor de type staanplaatsen ‘Imperial’, 

‘Deluxe Prestige’, ‘Palace de luxe’, ‘Luxe’ & ‘Confort’. Deze borg zal worden gerestitueerd aan het eind van uw 

verblijf bij de teruggave van de sleutels en na een korte verificatie van het huisje, die u schoon en in goede staat 

dient achter te laten. 

4 - Indien de huurder bij aankomst de door Esterel Caravaning toegewezen staanplaats wil ruilen voor een andere 

staanplaats, dient hij dit te melden bij de directie. Deze zal binnen de grenzen der redelijkheid haar medewerking 

verlenen. 

De staanplaatsen met jacuzzi (Imperial, Palace de Luxe & Royal Maxi) worden verhuurd voor minimaal 4 nachten. 

5 - De staanplaatsen hebben een aansluiting voor elektriciteit (16A tot 32A), water en afvoer. Uiteraard zijn er 

gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op de camping aanwezig. 

6 - De tarieven worden ieder jaar voor het begin van het seizoen vastgesteld. Het water en het stroomverbruik, 

alsmede de toegang tot het zwembad en de spelen, animatie (uitgezonderd het huren van een mountainbike), zijn 

bij de prijs inbegrepen. 

7 - Tijdens het hoogseizoen, worden de staanplaatsen enkel verhuurd van zondag tot zondag met een minimum 

van 7 overnachtingen, aankomst vanaf 13u, vertrek voor 11u. De rekening zal worden gemaakt op basis van de 

gereserveerde data en dient bij aankomst betaald te worden. 

8 - HET GEBRUIK VAN Barbecues en iedere andere vorm van OPEN VUUR IS VERBODEN. 

9 - Maximaal 6 personen per staanplaats: om administratieve redenen en ten behoeve van het gebruikerscomfort 

is het aantal personen per staanplaats gelimiteerd tot 6. Huisdieren zijn toegestaan, maar moeten aan de lijn 

gehouden worden. Hondenpoep dient door de eigenaren opgeruimd te worden. 

10 - De huurder van een staanplaats en zijn gevolg verplicht zich d.m.v. dit contract de campingregels (die bij 

aankomst worden verstrekt in het welkomstboekje) te accepteren en respecteren. 

11 - Gratis WIFI, echter is Esterel Caravaning niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en snelheid van de 

verbinding. 

12 - Let Op! Ondergoed Bermuda’s, boxershorts en shorts zijn volgens de Franse wet verboden in het zwembad. 

(Alleen strakke zwemkleding is toegestaan). 

13 - OMBUDSMAN: Bij geschillen kan u beroep doen op een ombudsman of consumentenbord nadat u eerst uw 

klacht meedeelt aan de klantendienst van het etablissement in kwestie. U kan beroep doen op de ombudsman in 

een tijdspan van één jaar na de datum van uw klacht die u per aangetekende brief naar de uitbater van het 

etablissement in kwestie stuurde. De contactgegevens van de ombudsman 

zijn de volgende: Le CMAP (Centre de médiation et d ’arbitrage de Paris - CCI de Paris): www.cmap.fr 

consommation@cmap.fr 39, avenue F.D. Rooseveld 75008 PARIS Telefoonnummer: +33 (0)1 44 95 40 

 

Als onderdeel van onze evacuatieprocedure bent u verplicht om elke persoon met een handicap te melden die 

deelneemt aan het verblijf. 
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