
 

Vervolg van verhuurtarieven. 

 

Extra persoon in eigen tent op dezelfde plaats: € 12.00/ dag / persoon. 

De lakens van bed zijn niet inbegrepen. Alleen tijdens de reservering is huren mogelijk: €15.00 / bed / week. 

Toeristenbelasting: Personen vanaf 18 jaar € 0.30 / dag / persoon. 

NB: De toeristenbelasting is in bijgaande prijzen niet inbegrepen. 

 

Huisdieren: € 2.70 / dag/jaar. 

 

Kortingen  Voorwaarden: De korting is alleen van toepassing gedurende de tijden in onderstaande data. 

 Caravans :    Voor 10-07, en vanaf  21-08 : 5% 

 Mobilhomes :   Voor 10-07, en vanaf 21-08 : 5% 

 Chalets: 
Voorbeeld: Verblijf van 3 weken waarbij 2 weken vallen in voornoemde periode: korting van 5% voor twee weken. 

Huisdieren : 5.00€/dag/jaar 

 

Kampeerder Wordt omschreven als een persoon die minstens een nacht op de camping verblijft. 

Bezoeker  
Een persoon die op zijn vroegst na 09.00 uur op de camping komt en op dezelfde dag  

  vertrekt voor 20.30 uur. 

  Voorafgaand dient de bezoeker zich bij de receptie te melden om in te schrijven en uitleg  

  te krijgen over de voorwaarden. 

  Kinderen tot 7 jaar : € 3.00 

  Personen vanaf 7 jaar : € 3.50. 

Verplicht inschrijfgeld, niet terugvorderbare 20€ werd toegevoegd aan het depot 

 

Automatische slagbomen bij binnenkomst en vertrek van voertuigen. 

Bij aankomst ontvangt u, na afgifte van een borg van € 20.00, een magneetkaart. Het parkeren van uw voertuig 

geschiedt op uw eigen staanplaats, een voertuig per staanplaats. 

De voertuigen van bezoekers dienen te parkeren op het voorplein voor de ingang van de camping. 

Om de doorgang niet te blokkeren wordt men verzocht niet stil te staan op de paden en wegen. Maximum snelheid voor 

gehele camping 10 km/uur. 

 

Indien de slagboom niet werkt, verzoeken wij u de beheerder / receptie hiervan op de hoogte te stellen. Vooral niet 

proberen de slagboom handmatig te openen. 

 

Huisdieren 
Voor de tijd van uw verblijf is meenemen van uw huisdier toegestaan. Met het oog op de hygiëne, wordt u verzocht de 

elementaire regels te eerbiedigen en uw huisdier buiten de camping te vergezellen om zijn behoeften te doen. U dient er 

verder op toe te zien dat uw huisdier geen enkele hinder veroorzaakt. 

Huisdieren dienen uitdrukkelijk aan de lijn gehouden te worden. Het certificaat met de noodzakelijk vaccinaties w.o. 

hondsdolheid, bij aankomst tonen op de receptie. 

 

Dit in ieders belang en uit respect voor iedereen. 

 

DANK U VOOR UW BEGRIP.  FIJNE VAKANTIE! 

 

 

Voor alle ingeschreven vakantiegangers beschikbaar op het terrein: 

Sanitair voor gehandicapten          Buitenzwembad met verwarmd water 

Warm water       Gratis toegang tot het zwembad 

Babybadkamer      Trampoline 

Speelterrein voor kinderen en volwassenen  Bowling/ jeu de boules  in schaduw en 's avonds verlicht 

Tafeltennis (Met eigen batjes en pingpong ballen) Wasruimte / betaal wasmachine 

MULTISPORTS veld voor jongeren en tieners. 

 

Wifi- betaalde verbinding  

 

Internet : www.camping-les-bonnets.com 

E Mail   :  camping.les.bonnets@orange.fr 

 

http://www.camping-les-bonnets.com/
mailto:camping.les.bonnets@orange.fr


 

 

VOORWAARDEN VERHUUR ... 

Verhuurperiode :  Het verhuurde is beschikbaar met een minimale duur van: 

  - een week in het hoogseizoen: 

- Zaterdag vanaf 15.00 uur tot de volgende zaterdag met vertrek voor 9.30 uur 

- Van woensdag tot de volgende woensdag en met gelijke tijden. 

- In overleg  3 dagen / 2 nachten in het laagseizoen (voor 01/07 en na 31/08). 
 Les Chalets HLL  zijn geschikt in winterse periode 

 Jaarplaatsen zijn in overleg mogelijk. 

 

Huisdieren : Deken of de mand wordt geadviseerd. De dieren zijn verboden op de 

 kussens en de bedden. Dit op straffe van inhouden waarborgsom. 

. 

Verhuur: De overeenkomst is pas definitief indien de receptie het volgende heeft ontvangen : 

 - de huurovereenkomst naar behoren ingevuld en ondertekend 

 - een aanbetaling van 30 % van de totale huursom. 

  Het voorschot wordt in geval van annulering niet gerestitueerd. 

 

Verhuur staanplaats : (reservering geadviseerd) Deze reservering wordt definitief na ontvangst een 

voorschot van € 60 en komt in mindering op uw rekening aan het eind van het verblijf. 

 

Betaling:  -Direct na binnenkomst worden u de totale huursom brekend. 
- De huursom komt geheel overeen met de gereserveerde periode. Er zal geen enkele vermindering 

  worden toegepast bij latere aankomst of voortijdig vertrek. 

- Bij verhuur aan groepen e.d., dient de totale huursom uiterlijk 6 weken voor aanvang ontvangen te 

  zijn. In geval van annulering wordt niet gerestitueerd. 

 

- Wijze van betaling:   
           Betalingswijze  

                     Door de verkoop van een afstand  

                     Bank Overschrijving 
 

Onze eisen betreffende het materiaal in verhuren: 

 Caravans, Mobilhomes en HLL worden uitgerust met vaatwerk, koelkast, tuitmeubelen. (Geen  

mixer bij het keukengerei). 

 Bij aankomst ontvangt u een inventarislijst betreffende de uitrusting van het verhuurde. 

 Een erg bijzondere strengheid zal gebracht zijn betreffende de controle van het teruggegeven 

materiaal. 

 

 Twee cheques deponeren van garantie zullen aan uw installatie geëist worden: 

- Een van € 300€ wie zal u aan uw vertrek, teruggegeven worden of, dat 

  later in geval van geschil, van “dégradation”casse”, vermindering, wordt teruggestuurd... 

 Elke verslechtering of breekt u zult gefactureerd worden. 

  

- Een van € 100 wie zal geïncasseerd worden als het materiaal niet bereid 

  is om onmiddellijk (volledig schoonmaken) Andere mogelijkheid gehuurd 

  te worden: Het vaste bedrag spart eind van verblijf van € 100 om aan de 

  komst te betalen. 

 

In de volgende structuren honden zijn niet toegestaan: 

Super Astria, Loggia, Super Cordelia 

 

Internet : www.camping-les-bonnets.com 

E Mail   :  camping.les.bonnets@orange.fr 

http://www.camping-les-bonnets.com/
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Hôtel de Plein Air   *** 

« Camping - Caravaning LES BONNETS » 

Vincent JEANSELME  05000 NEFFES 

==== VERHUUR OVEREENKOMST    ==== 

(een per TYPE ) 

(Naar behoren in tevullen met een cheque ter aanbetaling) 

Nom:..................................................................................Prénom:..................................................................................... 

Adresse:.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................…........................................................................................ 

Code-postal:......................................................... Ville :................................................…................................................. 

Tel : ....................................................................... E Mail : ................................................................................................ 

   (Elk contract moet slechts één verhuren tegelijkertijd omvatten) 

TYPE (*) Opmerkingen 

Place de camping seule  (**) 

Caravan   

Chalet HLL "Trianon"  2 Kamers / 4 personen 

Chalet HLL "Club"  2 Kamers / 5 personen: supplement bij meer dan 4 personen: 53 € / per / week. 

Chalet HLL "Moréa"   2 Kamers / 5 personen: supplement bij meer dan 4 personen: 53 € / per / week. 

Chalet HLL "Cottage"   2 Kamers / 6 personen: supplement bij meer dan 4 personen: 53 € / per / week. 

Chalet HLL "Access" 

(Grand large) 
 1 Kamer / 3 personen: Chalet "prioriteit voor de gehandicapten" 

Chalet HLL "Grand Trianon"   
8 personen: 2 chalet 4 personen naast elkaar en onafhankelijk 

2 Kamers per woning 

Mobil Home "Super Astria"(***)  1 Kamer /2 personen / honden zijn niet toegestaan 

Mobil Home "Loggia" (***)  2 Kamers / 4 personen / honden zijn niet toegestaan 

Mobil Home "Family 

"  
 2 Kamers / 4 personen. 

Mobil Home "Grand Confort"   2 Kamers / 4-6 personen: supplement bij meer dan 4 personen: 53€ /pers /week 

Mobil Home "Montana"   3 Kamers / 6 personen: supplement bij meer dan 4 personen: 53 € /pers /week. 

Mobil Home "Super Cordelia" (***)  
3 Kamers/ 6 personen: supplement bij meer dan 4 personen: 53 € /pers /week / honden 

zijn niet toegestaan 

(*): Het hokje aanstrepen dat met het gewenste verhuren overeenstemt.  

(**): Informatie over de aard van de kampeeruitrusting (size tent, grootte van de caravan...) 

(***) : Loggia, Super Cordelia, Super Astria: honden zijn niet toegestaan 

Verplichte inschrijfgeld, niet terugvorderbare 20€ werd toegevoegd aan het depot 

 

accepteert de voorwaarden van de huur, tarieven, en gaat ermee akkoord om te verblijven voor de periode : 

 

AANKOMST (datum en uur) (na 15 uur): ……………………      .VERTREK(voor 10 uur): ............................................. 

Aantal mensen (totaal) :................ 

Persoon 13 Jaar en ouder :  …….................................../ Persoon van 8 jaar tot 12 jaar :......……............….................. 

Persoon van 2 jaar tot 7 jaar:........................................./ Persoon minder dan 2 jarr :..................................................... 

Huisdieren (5€ per dag huur) :........................................  

 

Huur basisprijs : ..........*.…….. =   ……........…....€ 

Totaal te vullen : ………………….........................€  

Aanvraagkosten: 20 € 

Totale bedrag van de huur: …….……………... € 

Supplement mensen : ...…………………..................…... € 

Supplement huisdieren : ..........................……….……….... € 

Supplement: doek (15€ per bed per week) : …….……......€ 

 

Blijven aanbetaling van 30% of ......................................€  

 

Ruimte voor de organisatie van de camping 

Cli ……………………………………………. 

Emp ……………………………………………. 

Chè ……………………………………………. 

De handgeschreven vermelding hieronder dragen: 

“  Ik heb gelezen en ik aanvaard uw voorwaarden voor verhuren. ”  

 

Datum :   ......................................  

Handtekening: 


