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Huurvoorwaarden Holiday Verdoyer 
1. Toepassing 
Deze huurvoorwaarden hebben betrekking op de voor een handbewogen rolstoelgebruiker aangepaste 
stacaravan op plaats nummer 24 op Camping Chateau le Verdoyer in Champs-Romain, Dordogne, 
Frankrijk en zijn altijd van toepassing op gedane reserveringen. 
Verhuurder is de familie Van Dijk. 
2. De verhuur 
De stacaravan verhuren wij voor een vooraf afgesproken periode, vermeld in de reservering. 
Aankomst- en vertrekdag is op een zondag tenzij anders vermeld. De verhuur is voor recreatief gebruik. 
De hoofdhuurder dient minstens 21 jaar oud te zijn op de dag van aankomst. 
3. Aantal personen en huisdier(en) 
Onze stacaravan is geschikt voor maximaal 4 personen bestaande uit 2 volwassenen, waarvan 1 persoon 
eventueel afhankelijk is van een handbewogen rolstoel en 2 (jonge) kinderen. Visite ontvangen is 
natuurlijk geen enkel probleem (mits zij niet blijven overnachten), maar meldt u dit dan alstublieft wel 
bij de receptie i.v.m. de te betalen toeristenbelasting. In de stacaravan zijn (in overleg) huisdieren 
toegestaan. 
4. De huurprijs. 
De huurprijs staat op ons tarievenoverzicht op www.holidayverdoyer.nl vermeld. 
Deze huurprijs is inclusief: gas, water, elektriciteit en toeristenbelasting en exclusief verplichte 
schoonmaakkosten. 
5. De reserveringsaanvraag en definitieve reservering. 
Na uw reserveringsaanvraag ontvangt u van ons per e-mail een automatisch bericht met daarin de 
gegevens van uw boeking. Vervolgens hoort u van ons direct of de door u gekozen periode akkoord is en 
ontvangt u per omgaande het voorlopige reserveringsformulier inclusief de factuur. De reservering is 
definitief wanneer het bedrag van de aanbetaling, zijnde 20% van de totale huurprijs, door ons 
ontvangen is op bankrekening NL46 INGB0004837852 o.v.v. het reserveringsnr. uiterlijk op de factuur 
vermelde datum. Is deze aanbetaling niet op tijd binnen, dan vervalt de reservering. Wanneer de 
aanbetaling door ons is ontvangen en het reserveringsformulier ondertekend retour is gaat u akkoord 
met de voorwaarden zoals opgenomen in dit document. 
5.1 Restant betaling 
Het restantbedrag dient tijdig op onze rekening NL46 INGB0004837852  o.v.v. het reserveringsnummer, 
te zijn bijgeschreven conform de vervaldatum op de factuur. Is het bedrag niet op onze rekening 
bijgeschreven, dan zal dit gezien worden als een annulering van de reservering conform de voorwaarden 
onder punt 9. 
De stacaravan mag dan opnieuw voor verhuur worden aangeboden. 
5.1a Late boeking 
Als u binnen 6 weken voor de start van de huurperiode boekt, betaalt u ineens het volledige 
factuurbedrag. 
6. Schoonmaken 
Bijkomende kosten zijn de verplichte eindschoonmaak. 
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Wij verwachten dat u de stacaravan netjes en opgeruimd achterlaat (zie art. 7.1) De stacaravan wordt 
na uw verblijf schoongemaakt. 
7. Aankomst 
Bij aankomst op de camping moet u zich melden bij de receptie. Hier ontvangt u, bij het tonen van een 
geldig legitimatiebewijs, de sleutels van de stacaravan. Raakt u deze kwijt, dan zullen wij deze moeten 
vervangen. De kosten zullen voor uw rekening komen. 
Tussen 22.00 uur en 7.30 uur is het niet mogelijk de camping op of af te rijden. U dient dan de auto op 
de parkeerplaats voor de slagboom te parkeren. 
De huurperiode begint om 16.00 uur op de dag van aankomst. Komt u na 22.00 aan? Geen probleem 
maar laat het wel aan de receptie van Camping Chateau le Verdoyer weten i.v.m. overhandigen sleutel. 
Email: chateau@verdoyer.fr of tel. +33 553 56 94 64.  
Wij doen ons best de stacaravan geheel voor u in orde te maken. De inventarislijst vindt u in de 
informatiemap en op onze website. Mist er iets of er iets defect dan kunt u dit melden bij de verhuurder. 
Wanneer u zelf iets breekt graag vervangen. Privéspullen die op de inventarislijst staan mogen gebruikt 
worden, maar hierbij is er geen garantie dat deze ook daadwerkelijk tijdens uw verblijf aanwezig zijn.    
7.1 Vertrek 
Op de dag van vertrek dient u zich uiterlijk om 10.00 uur bij de receptie af te melden en de sleutels 
van de stacaravan in te leveren. 
De stacaravan dient netjes en opgeruimd te worden achtergelaten (dat wil onder andere 
zeggen de vaat schoon, de koelkast leeg , vloeren geveegd en vuilnisbakken geleegd).  
8. Reglementen 
Gasten van  onze stacaravan hebben zich te houden aan de voorwaarden/regels van de camping. 
8.1 Roken 
Het is absoluut niet toegestaan te roken in de stacaravan. Wanneer wij, tijdens of na de huurperiode, 
constateren dat er toch gerookt is binnen in de stacaravan, dan behouden wij het recht voor de 
eventueel extra gemaakte kosten op u te verhalen. 
8. 2 Huisdier 
Uw huisdier mag niet op de banken/stoelen en de bedden in de stacaravan. Wordt hieraan niet voldaan, 
dan behouden wij het recht voor de eventueel extra gemaakte kosten op u te verhalen. 
8.3 Overlast 
Wanneer u overlast veroorzaakt, zal de campingbeheerder u hierop aanspreken. U bent verplicht 
zijn/haar aanwijzingen op te volgen. 
9. Annuleringskosten/verzekering 
Indien een definitieve reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd waaronder 
altijd 20,-- euro voor administratiekosten. U bent verplicht om de annulering per mail aan 
info@holidayverdoyer.nl door te geven. De datum van de mail geldt als annuleringsdatum.   
9.1 Annulering tot 6 weken voor aankomstdatum 
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de afgesproken huurperiode ontvangt u 100% terug 
(minus de administratiekosten). 
9.2 Annulering tussen 6 tot 4 weken voor aankomstdatum 
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Bij annulering van 6 tot 4 weken voor de afgesproken huurperiode ontvangt u 50% terug van de 
totaalprijs (minus de administratiekosten). 
9.3 Annulering tot 4 weken voor aankomstdatum 
Bij annulering tot 4 weken voor de afgesproken periode ontvangt u geen restitutie.  
9.4 Annulering na 15 juni  
Bij annulering na 15 juni vervallen artikel 9.1 en 9.2 en volgt er geen restitutie.  
9.5 Later aankomen/eerder vertrekken 
Later aankomen of eerder vertrekken geeft geen recht op restitutie. 
 
Wij raden u aan zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
10. Overmacht 
In het geval dat wij, al dan niet tijdelijk, door overmacht niet in staat zijn om de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk uit te voeren dan heeft u recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde 
deel van) de huursom. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade. 
Er is sprake van overmacht indien buiten de wil van ons geheel of gedeeltelijk geen uitvoering aan de 
overeenkomst kan worden gegeven. 
11. Aansprakelijkheid 
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan zaken dan wel 
personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze stacaravan. 
 
Met het ondertekenen en retourneren van het reserveringsformulier gaat u akkoord met de 
huurvoorwaarden van Holiday Verdoyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


