Algemene verkoopcondities
Bij inschrijving van 1 van onze verblijven geldt de acceptatie van onze algemene verkoopvoorwaarden.
Classificatie Atout France per datum 21 augustus 2015 - Vastgelegd bij departementaal besluit van 23/06/11 n°2011 – 2017
Categorie 5-sterren Toerisme 230 campingplaatsen.

Reservering van Uw verblijf
De huurder dient ouder te zijn dan 18 jaar
De reservering is pas geldig na ontvangst van een aanbetaling: 25 % van
de prijs van een verblijf met een minimum van 45 € of het totale bedrag
voor een bedrag minder dan 45 € + reserveringskosten (8 € voor een
campingplaats en 12 € voor een vakantiewoning).
Bij ontvangst van de aanbetaling stuurt de camping U een bevestiging van
de reservering. De reservering staat op naam en is persoonlijk en mag niet
worden weggegeven, worden overgedragen of worden onderverhuurd.
Elke verandering van het dossier of van de reservering moet schriftelijk
kenbaar worden gemaakt.
Eventuele latere wijzigingen in het toepasselijke btw-tarief die
plaatsvinden tussen het moment waarop de tarieven zijn vastgesteld
en de facturering van het verblijf zullen resulteren in een correlatieve
verandering in de prijs inclusief BTW (TTC)
Bepaalde verblijven maken deel uit van een financiële hulp van de Sociale
Dienst of andere organisaties. Elke bijdrage voor steun dient verplicht op
het moment van de reservering te worden ingediend. Geen enkel verzoek
achteraf om financiële steun zal worden ingewilligd.
Restant bedrag verblijf
30 dagen voor aankomst dient het restant bedrag te worden betaald of
op zijn laatst de dag van aankomst.

Onze prijzen zijn inclusief
Toegang tot het overdekte zwembad van April tot September en
het buitenzwembad in Juni, Juli en Augustus (mei afhankelijk van de
weersomstandigheden) consumptie van water en stroom, inrichting volgens
de inventaris per vakantiewoning, 1 auto per plaats is toegestaan en toegang
tot gratis activiteiten. Let op! Aan het begin en het einde van het seizoen
kunnen bepaalde winkels en animaties nog gesloten zijn (informeer vooraf).

Onze prijzen zijn exclusief
Extra auto, extra persoon, huisdieren, bezoeker per dag,
annuleringsverzekering,
reserveringskosten,
toeristenbelasting,.
Handdoeken, linnengoed, kinderbedje en tafelstoel te huur ter plaatse –
behalve in bijzondere gevallen (zie tarief verhuur)
De eindschoonmaak van de vakantiewoning , die schoon dient te worden
achtergelaten. (schoongemaakt, vaatwerk gedaan en opgeruimd, dekens
opgevouwen en vuilnisbak geleegd, zo niet, dan wordt er een vast bedrag
voor eindschoonmaak gerekend (zie tarief verhuur). De waarborg van
200 € voor de vakantiewoning , die moet worden betaald bij aankomst

en wordt terugbetaald bij vertrek, zal worden gebruikt bij eventuele
verrekening van kosten of vervanging of zal zelfs worden bewaard in
afwachting van een offerte bij gemaakte schade door Uw schuld. De
waarborg wordt gevraagd bij aankomst in contant geld of pré-autorisatie
van de creditkaart van de klant.

Aankomst en vertrek
Bij verlate aankomst dient de camping gelijk te worden geïnformeerd,
indien mogelijk schriftelijk. Verlate aankomst die niet tijdig is opgegeven,
leiden automatisch tot annulering van de reservering vanaf de volgende
dag (camping tot 14.00 uur en verhuur tot 15.00 uur, behalve de cottages,
premium, Taos, villa’s tot 16.00 uur) Geen enkele reductie wordt gegeven
bij vroegtijdig vertrek.
Op de camping:
Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur. Bij te laat afreizen, zal
een extra nacht in rekening worden gebracht.
Verhuur accommodatie:
Aankomst vanaf 15.00 uur, behalve de cottages Premium, Taos en villas
vanaf 16.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur.
Een waarborg wordt gevraagd bij aankomst ter hoogte van 200 € en
wordt teruggegeven bij vertrek na controle van het gehuurde.
De huurder heeft een termijn van 24 uur om een onvolledige inventaris te
melden of eventuele andere mankementen. 1 klein huisdier per gehuurde
accommodatie is toegestaan tegen bijbetaling.
Eindschoonmaak: als de gehuurde accommodatie niet in correcte staat
is achtergelaten, zal het vaste bedrag voor eindschoonmaak worden
berekend (zie tarief verhuur) de controle bij vertrek zal de laatste dag
worden uitgevoerd tussen 8 uur en 10.00 uur.

Annuleringsvoorwaarden
van de reservering
U dient Uw annulering schriftelijk te bevestigen.
Indien gewenst bieden wij een annuleringzekering voor 7 € per begonnen
week. Deze verzekering dekt bij bepaalde gevallen van annulering of
vroegtijdig moeten afbreken van de vakantie. Als U voldoet aan de gestelde
voorwaarden, kunnen betalingen die reeds zijn gedaan worden terugbetaald.
Behalve in geval van overmacht (artikel 1148 van de civiele code)
kan geen enkele terugbetaling plaats vinden, die niet binnen de
annuleringsvoorwaarden valt.
Principe van wederkerigheid: de annuleringsvoorwaarden worden toegepast
in het voordeel van de consument in geval van annulering van de camping.

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwetgeving betreffende het proces van bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht om gratis gebruik te
maken van de bemiddelingsdienst, zoals aangeboden door de camping Anse du Brick. Het aldus voorgestelde mediator-recht op consumptie is Medicys. Dit bemiddelingsinstrument kan
elektronisch worden bereikt op www medicys.fr of per post via het Centrum van mediators en bemiddeling , les huissiers de justice - 73 Boulevard de Clichy, 75009 Parijs

Huisreglement (extract)
Het huisreglement hangt aangeplakt bij de receptie van de camping.
Als U klant bent van de camping, valt U automatisch onder dit
huisreglement.
De huisregels:
Op de hele camping vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid
van de ouders.
Honden zijn toegestaan op de camping maar zijn verboden rondom
het zwembad, in sanitair gebouwen, in de kampwinkel en op de
kinderspeelplaatsjes. Ze moeten continu aangelijnd zijn op de
camping. Een vaccinatiebewijs kan U te allen tijde worden gevraagd.
Slechts 1 huisdier per plaats is toegestaan. De honden mogen niet
alleen worden achtergelaten op hun plaats of in de gehuurde woning.
Honden uit de categorie 1 en 2 zijn niet toegestaan.
Geen enkele installatie (tent), voertuig of extra persoon is toegestaan
voor het gehuurde zonder akkoord van de camping.
Om veiligheidsredenen en vanuit verzekeringsoogpunt mag het
aantal personen per plaats niet meer zijn dan het maximum , wat
aangegeven wordt per gehuurde accommodatie. Indien het tegendeel
bij aankomst, mag de camping toegang tot de vakantiewoning
weigeren.
Zwembaden: we herinneren U eraan dat de zwembaden en
glijbanen gevaarlijk kunnen zijn. Jonge kinderen mogen alleen onder
begeleiding gebruik maken van het zwembad. Kinderen die nog een
luier dragen moeten verplicht speciale zwembad luiers dragen en
de normen van hygiëne respecteren. Kinderen die nog niet kunnen
zwemmen dienen opblaasbare armbanden te dragen. Het zwembad
is de plek voor ontspanning, gevaarlijk gedrag of vervelend gedrag is
verboden. Het zwembad biedt onbewaakt zwemmen.
De bezoekers voor een dag hebben geen toegang tot het zwembad
uit verzekering ’s oogpunt.

Recht op fotograferen
U geeft Uw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s
waarop U en de andere leden van Uw groep kunnen staan, voor
publicitaire doeleinden van Castel Camping l’Anse du Brick of de
Castel groep.

We wensen U een uitstekend verblijf op
Castel Camping L’Anse du Brick.

Openingstijden & contact
De receptie is geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00
uur tot 19.00 uur (van 8.00 tot 20.00 uur in Juli en Augustus)
Camping L’Anse du Brick, 18 Anse du Brick,
50330 MAUPERTUS-SUR-MER, FRANCE
Tel: 00 233 543 357 - welcome@anse-du-brick.com

