
 
VOORWAARDEN VOOR HET HUREN VAN EEN MOBILE HOME  

    Super Mercure Riviera                    
 

1 - Reserveringskosten:   De kosten van de reservering is 15€, verschuldigd voor elk dossier. 
 

2 - Reserveringsvoorwaarden: 
De reservering is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en houdt in dat er een contract wordt gesloten tussen beide partijen.  
De mobilhome moet worden bewoond door slechts het aantal personen vermeld op het contract. Elke wijziging moet worden gemaakt 
en met het beheer VOOR uw aankomst is overeengekomen 
De reservering wordt effectief vanaf het moment dat de aanbetaling (gelijk aan 40% van de totaalsom) binnen is, alsmede het 
ondertekende en correct ingevulde reserveringscontract, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze huur-en na ontvangst van de 
bevestiging van uw reservering. Het contract wordt direct verstuurd en de aanbetaling binnen 7 dagen na dagtekening van de 
boekingsbevestiging aan, anders is de optie zal worden gewist. 
Bij aankomst zullen wij u vragen de aanwezige spullen te inventariseren en de mobile home te controleren en ons dezelfde dag nog (of 
de volgende ochtend als u laat aankomt) op de hoogte te stellen van ontbrekende, gebrekkige of kapotte spullen.   Alle ontbrekende 
of kapotte spullen die u niet bij ons heeft aangegeven op de dag dat u bent aangekomen, zullen bij vertrek door u moeten worden 
betaald.  
Het is ten strengste verboden om een tent op te zetten in de buurt van het huis 
 

3 - Extra persoon: Elke extra persoon of bezoeker, moeten worden aangegeven bij de receptie voordat het kamp, en moet de nodige 
vergoedingen betalen. De toegang tot het zwembad is gereserveerd voor de bewoners van de camping en het strikt verboden 
om bezoekers 
 

4 - Betaalwijze:        door middel van een middels internationale bancaire overboeking ann :    Camping d’Olzo 
 

bank:   Société Générale          IBAN: FR76 3000 3002 7800 0270 0430 286        BIC-SWIFT:  SOGEFRPP 
 

5 - Betaling:     De kosten voor het verblijf moeten 30 dagen voor uw aankomst zijn betaald. 
 

6 - Borgsom: 
Bij aankomst op de camping wordt u gevraagd een borgsom van 250 euro te betalen (met een creditcard of contant). Deze borgsom 
dient als onderpand voor eventuele schade aangericht aan de mobile home of aan de spullen die zich in de mobile home bevinden.  
Bij vertrek moet de mobile home netjes worden achtergelaten, met schoon en opgeruimd keukengerei. Een forfaitair bedrag van 35 € 
zal anders worden gevraagd, als vergoeding voor de schoonmaakkosten. 
De controle zal worden gedaan van 8u tot 10u (op afspraak), Voor de vroege ochtend vertrek, zal de controle van de ochtend vertrek 
worden gedaan en de annulering van de aanbetaling zal dezelfde ochtend worden gemaakt, geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van 
breuk en als de accommodatie zal worden teruggebracht in originele staat. Toch geven wij u meteen per e-mail 
 

7 - Annuleringsvoorwaarden:             Annulering dient per brief, fax of e-mail te geschieden. 
Indien u meer dan 60 dagen voor aankomst annuleert zal de aanbetaling van 40% worden teruggestort  
(-Reserveringskosten) 
Indien u tussen 60 en 30 dagen voor aankomst annuleert blijft de aanbetaling in bezit van Camping d’Olzo. 
Indien u minder dan 30 dagen voor aankomst annuleert bent u verplicht het gehele bedrag voor het verblijf te betalen. 
 

8 - De tarieven:  
De tarieven omvatten het aantal personen opgegeven, 1 auto of 1 motor, water, elektriciteit, gas, de uitrusting van de mobile home en 
de diensten van de camping. Eventuele extra voertuig (auto, motor, aanhangwagen, ..) zullen worden onderworpen aan extra 
kosten en moet VOOR uw aankomst worden verklaard. Mag niet worden geplaatst in de buurt van accommodatie, maar alleen 
in onze parkeerplaats. 
De camping diensten zullen worden in functie in relatie tot de progressie van het seizoen en de weersomstandigheden. De 
onverwachte en tijdelijk opschorting van onze diensten, als gevolg van mogelijke schade onze installaties, is geen aanleiding om 
compensatie van de schade. 
 

9 - Extra’s:      Linnengoed, dekens en handdoeken zijn niet inbegrepen  (Gebruik van bedlinnen is verplicht) 
Alle verblijven zijn voorzien van extra’s zoals koelkast, borden, glazen, bestek, pannen en vergiet, keukenbenodigdheden, 
koffiezetapparaat, teiltje, kussens, dekens en matrasbeschermer.   
Dekens zullen niet worden gegeven aan woningen waar huisdieren worden verwacht. 
 

10 - Dieren:    Honden worden alleen toegestaan indien ze zijn aangelijnd en indien in bezit van een geldig vaccinatiebewijs.  
Voor honden dient een supplement te worden betaald, als u in een mobile home verblijft (zie tarieven mobile home) maar ook als u 
kampeert.       De dieren mogen niet alleen worden gelaten in de mobile home. 
 

11 – Aankomst - Vertrek :   
Uw aankomst is mogelijk van 16 uur tot 19 uur. Vertrektijden zijn na de inventarisatie inspectie 08:00-10:00. In het geval van vertrek 
vóór de geplande tijd, moet u de richting op de hoogte 
 

12 – Mocht de huurder zich niet aan het reglement houden dan heeft de directie van de camping, zonder verdere uitleg, de 
mogelijkheid een eind te maken aan het verblijf van de huurder. 
 

Let op:   Bij vertraging of bekorting van het verblijf krijgt u van ons géén korting op de overeengekomen prijs. 
In het geval van niet naleving van deze algemene voorwaarden, we hebben recht op annuleren uw voorbehoud 
 

 


