
 
 

Bijzondere huurvoorwaarden 
 
 

VERHUUR KAMPEERPLAATS & ACCOMMODATIE 
 

1. Deze algemene voorwaarden gelden van rechtswege voor elke verkoop van verblijf die telefonisch, 
schriftelijk of via internet afgesloten is. Ze zijn in hun geheel onderdeel van elk contract dat tussen de 
camping en zijn klanten gesloten wordt. 

2. Er kan schriftelijk, telefonisch, via e-mail of internet gereserveerd worden. Wanneer u niet via 
internet reserveert, zal uw aanvraag geregistreerd, en het huurcontract opgestuurd worden. Dit 
contract moet vervolgens binnen 7 dagen volledig ingevuld naar ons teruggestuurd worden, vergezeld 
van een aanbetaling van 30% van de gehele verblijfskosten, alsmede binnen 72 uur de kosten voor de 
annulering- & onderbrekingsverzekering, mocht u die afgesloten hebben. De persoon die boekt moet 
minstens 18 jaar oud zijn, handelingsbekwaam om een contract af te sluiten volgens deze 
huurvoorwaarden, en de echtheid en juistheid van de informatie garanderen. Daarbij moet deze 
persoon deelnemen aan het gereserveerde verblijf. De rechten van dit contract zijn niet 
overdraagbaar. 

Reserveringsaanvragen voor minderjarigen, zonder begeleiding van hun wettelijke 
vertegenwoordigers (vader of moeder) zullen geweigerd worden. Onze accommodaties en 
kampeerplaatsen zijn bestemd voor gezinnen. Dus reserveringen die overeenkomen met dit criterium 
krijgen voorrang. 

3. Na de ontvangst van uw contract en aanbetaling, ontvangt u een bevestigings- brief of mail die de 
gereserveerde verblijfsdata valideert en uw reservering bevestigd. De verblijfskosten zullen uiterlijk 30 
dagen voor de aankomstdatum voldaan moeten worden. Zonder betalingsherinnering, zonder betaling 
van de verblijfskosten binnen het overeengekomen termijn zal uw reservering geannuleerd worden, 
en de reeds betaalde aanbetaling door de camping geïnd worden. De verblijfskosten kunnen een 
maand voor de aankomstdatum als volgt betaald worden: per cheque, betaalpas, bankoverschrijving, 
contant of ANCV-vakantiecheques. Mocht de klant dit wensen kan hij het verblijf in meerdere 
termijnen afbetalen (behalve de aanbetaling en eventuele verzekering). 

Deze betaling in meerdere termijnen en zonder extra kosten is alleen mogelijk wanneer er meerdere 
maanden zitten tussen de reservering en de aankomstdatum. Deze clausule doet in niets af aan het 
feit dat de volledige verblijfskosten 30 dagen voor aankomst op de camping afbetaald moeten zijn. De 
klant moet contact opnemen met het etablissement om een betalingstermijn overeen te komen. In 
het geval van een betaling in vakantiecheques, zullen alleen die met de bovenste souche geaccepteerd 
worden. Indien dit niet het geval is, krijgt de klant zijn vakantiecheques weer teruggestuurd. Daar 
terugbetaling voor vakantiecheques niet verplicht is, zal niets terugbetaald worden indien de waarde 
van de cheques hoger uitvallen dan de te betalen verblijfskosten. Bij reserveringen binnen 30 dagen 
voor de aankomstdatum moeten de volledige verblijfskosten bij de reservering voldaan worden. 
Wegens het grote aantal ongedekte cheques zal dit betaalmiddel niet geaccepteerd worden bij een 
reservering binnen 30 dagen voor aankomst. 

4. De huur is voor een overeengekomen periode; deze kan kosteloos gewijzigd worden, op voorwaarde 
dat we de mogelijkheid hebben. 



 
5. Bij een reserveringsannulering moet het etablissement schriftelijk op de hoogte gebracht worden 
(brief, aangetekende brief, e-mail). In geval van annulering zal de camping het volgende bedrag 
inhouden: meer dan 60 dagen voor de aankomstdatum, 30% van de verblijfskosten; tussen 30 en 60 
dagen, 50% van de verblijfskosten; na dit termijn zal de camping het volledige bedrag innen. Om dit te 
voorkomen kunt u een onderbreking- en annuleringsverzekering afsluiten, en de premie te betalen die 
vermeld staat op het huurcontract. Deze verzekering moet tegelijkertijd met het huurcontract 
afgesloten worden. Alle voorwaarden van de annuleringsverzekering kunnen gedownload worden op 
onze website. 

6. Aankomst- en vertrektijden: voor de accommodaties kunt u op de 1e dag uw accommodatie vanaf 
16 uur betrekken; op de dag van vertrek moet deze uiterlijk 10 uur verlaten zijn. 

De kampeerplaatsen zijn op de aankomstdag vanaf 14 uur beschikbaar, en moeten op de vertrekdag 
uiterlijk 12 uur weer vrij zijn. Er kan geen vergoeding, korting of terugbetaling gevraagd worden in 
geval van onderbroken of afgebroken vakantie (verlate aankomst of vervroegd vertrek). Aankomst na 
sluiting van de receptie is mogelijk, op voorwaarde dat de receptie hiervan voor 18.00 uur op de 
betreffende dag op de hoogte gesteld is. Mocht u op een andere dag dan aangegeven op het contract 
aankomen, dan moet u uw verlate aankomst schriftelijk bevestigen (per brief, aangetekende brief, e-
mail). Mochten wij geen enkele informatie hierover ontvangen, zal de kampeerplaats of accommodatie 
de volgende dag vanaf 12 uur aan een andere klant toegewezen worden. Pas op: na 23 uur mag u niet 
meer met uw voertuig de camping op. 

7. De maximale capaciteit van de accommodaties (2, 4, 6 personen) en kampeerplaatsen (6 personen) 
staat vast wegens verzekeringsredenen, dus voor ieders veiligheid. Er worden geen extra personen 
geaccepteerd, zelfs geen kleine kinderen. 

8. Kampeerplaatsen kunnen tijdens de gehele openingsperiode van de camping vanaf 1 nacht gehuurd 
worden. Voor accommodaties is een huur vanaf 1 nacht alleen in het laagseizoen mogelijk; in het 
hoogseizoen is dit minimum 7 nachten. De aankomstdagen en tarieven zijn aangegeven op de prijslijst. 
De accommodatieverhuur is inclusief: water, stroom, gas, en toegang tot de spelletjes en activiteiten. 
Eventuele aanbiedingen kunnen niet gecumuleerd worden. 

9. Aan het begin van het verblijf zal iedere klant een borgsom van € 200,- gevraagd worden, voor 
eventuele beschadigingen veroorzaakt tijdens het verblijf. 

Deze borgsom zal bij vertrek van de klant, na inventaris van de accommodatie teruggegeven worden. 
Mocht de inventaris bij vertrek niet uitgevoerd kunnen worden tijdens de openingstijden van de 
receptie, dan zal de beheerder of zijn vertegenwoordiger deze alleen uitvoeren. De borgsom zal dan 
opgestuurd worden, behalve wanneer er schade vastgesteld is. Het is verboden om in de 
accommodaties te roken. De koelkast moet ontdooid worden voor vertrek. De accommodatie moet in 
dezelfde staat afgeleverd worden dan bij aankomst; mocht dit niet het geval zijn, dan zal een vast 
bedrag van € 80,- ingehouden worden voor schoonmaakkosten. Contant betaalde borgsommen 
kunnen alleen tijdens de openingstijden aan de klant terugbetaald worden. Mochten de klanten voor 
de opening van de receptie hun stacaravan willen verlaten, moeten ze de borgsom met betaalpas of 
per cheque betalen. 

10. Een eventuele tweede voertuig of aanhangwagen moeten op de parkeerplaats buiten de camping 
geparkeerd worden (gratis).  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 



 
 
1. Alleen de personen van wie de naam op het reserveringscontract staat mogen op de camping 
verblijven. Elke wijziging moet goed gekeurd worden door de campingdirectie. De gehuurde 
accommodatie of kampeerplaats mag niet onderverhuurd worden; dit contract mag ook niet 
overgedragen worden. 

2. Bij aankomst moeten de personen zich bij de receptie melden om de aankomstformaliteiten te 
voldoen. 

3. Een bezoeker mag de camping pas betreden nadat hij zich gemeld heeft bij de receptie, een ID 
getoond en voor een bezoekerspas betaald te hebben. De directie behoudt zich het recht om een 
beperkt aantal bezoekers toe te laten. De bezoekers moet de camping voor middernacht weer verlaten 
hebben. Bezoekers mogen hun voertuig alleen op de onbewaakte parkeerplaats buiten de camping 
parkeren. 

4. Iedereen wordt geacht zich aan de huisregels van de camping te houden; elke campinggast moet 
verplicht een aansprakelijkheidsverzekering hebben. 

5. In geval van geschil is alleen de rechtbank verbonden aan het hoofdkantoor van het bedrijf bevoegd. 

6. De kampeerplaatsen en accommodaties worden toegewezen naar gelang de beschikbaarheid, en 
de reserveringen. Deze toewijzing kan op elk moment voor aankomst gewijzigd worden. Als gevolg 
hiervan heeft de klant niet de mogelijkheid om zijn plaats of accommodatienummer van tevoren te 
kiezen, en er zal voor aankomst geen plaatsnummer doorgegeven worden. In het geval dat de huurder 
bij aankomst een andere stacaravan wenst dan die is toegewezen door de camping, kan de directie 
voor zover mogelijk aan zijn verzoek proberen te voldoen. Bijzondere verzoeken moeten bij 
reservering door de klant aangegeven worden. Vanzelfsprekend zullen wij rekening houden met deze 
verzoeken, maar we kunnen niets garanderen. Na verzending van de reserveringsbevestiging kunnen 
er geen verzoeken meer in behandeling genomen worden. Onze camping behoudt niettemin het recht 
om het accommodatietype te wijzigen door te upgraden, mocht er geen enkel speciaal verzoek 
aangegeven zijn bij het boeken. 

7. De camping is verboden voor auto's van 23 uur tot 8 uur 's morgens. De camping is dan alleen te 
voet toegankelijk. 

8. Er worden tegen betaling maximaal 2 huisdieren geaccepteerd, mits aangelijnd (behalve honden uit 
de 1e en 2e categorie zijn streng verboden). 

U moet bij aankomst verplicht hun EU-paspoort tonen. Het is tijdens uw afwezigheid verboden om de 
dieren in de accommodaties of op de kampeerplaats te laten. In verschillende zalen en voorzieningen 
van de camping zijn geen honden toegestaan. Hondenpoep moet onmiddellijk door hun eigenaar 
opgeraapt worden. 

9. De directie behoudt het recht om de groenvoorzieningen te onderhouden tussen 10.00 en 18 uur 
van maandag tot zaterdag, zoals gras maaien en heggen snoeien, zodat de camping er netjes uitziet. 

10. Onze camping kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken die op een camping of bij 
een stad horen (werkzaamheden, afsluitingen van water of stroom), en het verblijf van onze gasten 
verstoren. 

11. Klachten: om in behandeling genomen te worden moeten klachten ter plaatse en tijdens het 
verblijf kenbaar gemaakt worden, en in geen geval erna. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken 
van het hoofdkantoor bevoegd. Eventuele klachten betreffende een verblijf moeten eerst bij de 



 
receptie gemeld worden, om het probleem zo snel te kunnen verhelpen. En vervolgens per e-mail: 
camping@saintpabu.com, of schriftelijk naar de campingreceptie, binnen een termijn van 8 dagen 
nadat de klacht gemeld is. Klachten die niet tijdens het verblijf op de camping gemeld zijn zullen niet 
behandeld worden. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 133-4 en R. 152-1 van 
de Franse wet consumentenbescherming, indien de klant niet akkoord gaat met de afhandeling van de 
klacht door de klantenservice van SARL ERQUY PLAGE, heeft hij de mogelijkheid om binnen een termijn 
van 12 maanden een bemiddelingsprocedure te starten. De bemiddelingsdienst van onderneming 
ERQUY PLAGE is Société Médiation Professionnelle - consumentenbemiddeling. Elk verzoek tot 
bemiddeling moet aan hen gericht zijn, elektronisch via hun contactinterface: https://www.mediateur-
consommation-smp.fr/contact/, of schriftelijk: Société de la Médiation Professionnelle Médiateur-
Consommation-Smp - 24, rue Albert de Mun 33000 Bordeaux (Frankrijk). 

12. Voor meer comfort kunt u gratis draadloos internetten op de camping. De camping is niet 
aansprakelijk in geval dat internet niet goed werkt als gevolg van een probleem bij de provider. 

13. De camping is niet aansprakelijk in geval van diefstal of eventuele schade opgelopen op de 
camping. 

PORTRETRECHT: tijdens uw verblijf op de camping kunt u worden gefilmd, of gefotografeerd in het 
kader van ons documentatiemateriaal. Mocht u niet te zien willen zijn op deze documenten, wordt u 
verzocht dit bij aankomst aan te geven bij de receptie. 

De camping is toegankelijk voor mindervaliden, maar onze accommodaties zijn niet uitgerust voor 
mindervaliden. 

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden, en deze in hun geheel te 
accepteren.  

Handtekening: 

 

BV Erquy Plage - Kapitaal € 400.000 - KvK nr : 79917979100014 – APE activiteitscode: 5530Z Klassering 
Atout France van 22/09/2022 - Nr. C22-053938-003.Categorie toerisme 4 sterren voor 393 
staanplaatsen waarvan 185 kale staanplaatsen, 0 staanplaatsen voor caravans met comfort, 3 
staanplaatsen voor caravans met groot comfort, 205 staanplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor 
accommodatie, uitgerust met alle aansluitingen en voorzien van privé sanitair. Terrein met een 
oppervlakte van 7.0489 ha. 


