Huurvoorwaarden
Elke huuraccommodatie staat op naam en kan niet worden onderverhuurd. Een huurcontract
kan slechts door een meerderjarige persoon worden ondertekend.

Staanplaats/huuraccommodatie
De huurder aanvaardt de staanplaats/huuraccommodatie in de staat zoals hij deze aantreft (bomen, begroeiing) . . . De
camping is niet aansprakelijk in geval van schade ten gevolge van vallende takken, noodweer, natuurrampen, inbraak,
glasbreuk. De staanplaats/huuraccommodatie moet aan het einde van het verblijf weer in de oorspronkelijke staat worden
opgeleverd. Het is niet toegestaan meer mensen te laten overnachten in een huuraccommodatie dan het toegestane
maximumaantal (aangegeven in bijgaande beschrijving).
Opties
Opties hebben geen contractuele waarde en kunnen bij gebrek aan bevestiging, na een termijn van vijf dagen, zonder
afkoopsom door een van beide partijen worden geannuleerd.
Reserveringen
Voor elke reservering worden de administratiekosten in rekening gebracht. Een reservering wordt pas bindend en definitief
na onze toestemming en na ontvangst van het huurcontract, de aanbetaling en administratiekosten. Met uitgesproken
voorkeuren of speciale wensen, vermeld op het huurcontract, wordt naar vermogen rekening gehouden, zonder dat de
camping hierop kan worden aangesproken. De directie behoudt zich het recht voor, ontvangen aanbetalingen terug te
sturen als niet aan de aanvraag kan worden voldaan.
Toeristenbelasting* Onderhevig aan eventuele verandering in 2021
De toeristenbelasting van 0,66 € per nacht, per persoon (vanaf 18 jaar), is niet inbegrepen in de aangegeven prijs.
Betaling
Het restant van het huurbedrag dient ten laatste één maand voor de aankomstdatum te zijn voldaan, zonder
herinneringsoproep onzerzijds. Als de betaling niet op tijd is ontvangen wordt de reservering geannuleerd volgens
onderstaande annuleringsvoorwaarden. Als de reservering binnen een maand voor de aankomstdatum gebeurt, dient de
volle huurprijs in één keer te worden betaald. Voor een campingreservering dient het restant van het bedrag op de dag van
aankomst te worden voldaan.
Aankomst- en vertrektijden
De huuraccommodaties kunnen tussen 17 en 20 uur worden betrokken op zaterdag en zondag, vanaf 15 uur op de andere
dagen. Vertrek tussen 8 en 11.00 uur. Voor een vertrek voor 8 uur ’s morgens brengen wij de schoonmaakkosten in
rekening.
Voor de campingplaatsen geldt een wisseltijd van: 12.00 uur max. vertrektijd en aankomst vanaf 13.00 uur. Als de plaats
na 12.00 wordt vrijgemaakt, brengen wij een nacht extra in rekening. Bij aankomst na, of vertrek voor de overeengekomen
datum worden de betaalde bedragen niet terugbetaald. Als u 24 uur na de op het huurcontract vermelde aankomstdatum
zonder nadere schriftelijke kennisgeving (brief, fax, mail) niet bent gearriveerd, dan wordt dit beschouwd als een annulering
en kunnen wij vrij beschikken over de huuraccommodatie of staanplaats. U bent echter betaling verschuldigd van het
volledige huurbedrag. Kennisgeving per telefoon is niet voldoende. Als u uw vakantiedata wijzigt, kan het zijn dat wij de
reservering naar een andere huuraccommodatie of staanplaats moeten overboeken.
Annulering
Annulering dient altijd per aangetekend schrijven te gebeuren. In geval van annulering worden de administratiekosten niet
terugbetaald. Als vergoeding voor contractbreuk wordt bovendien ingehouden, of blijft u verschuldigd:
• 20 % van het totale verschuldigde bedrag bij annulering tot 31 dagen voor de aankomstdatum.
• Het volle huurbedrag bij annulering vanaf de 30e dag voor de aankomstdatum tot op de dag van aankomst zelf of
later.
Sunêlia annuleringsgarantie wordt u aangeboden voor elke reservering van min. 7 nachten in een accommodatie. In
geval van annulering, worden de aanbetaalde bedragen (behalve de administratiekosten) terugbetaald, als aan de
voorwaarden voldaan wordt. Een voortijdig vertrek wordt niet door de garantie gedekt.
Verzekeringen
Vakantiegangers die naar behoren staan ingeschreven bij de receptie zijn gedekt door onze Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijke of materiële schade waarvoor wij wettelijk aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Zij dienen zelf een geldige verzekering te hebben voor hun uitrusting (of gehuurde uitrusting) en met name gedekt
te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
Recht op afbeelding
Gedurende het verblijf kunnen de gasten worden gefotografeerd en gefilmd op de camping. Als u dit niet wenst, dient u dit
schriftelijk te melden aan de camping.
Diversen
De directie behoudt zich het recht voor de huur te weigeren, personen die overlast veroorzaken weg te sturen of indien
nodig, de in deze brochure vermelde inrichtingen of faciliteiten te wijzigen.
In geval van geschil is uitsluitend de rechtbank van Digne-les-Bains rechtsbevoegd. Alleen de Franse versie is
rechtsgeldig.
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