Huur / Location

2022
Weekend:
Weekend:

vrijdag/maandag
vendredi/lundi

Midweek: maandag/vrijdag
Midweek: lundi/vendredi

Week:
Week:

vrijdag/vrijdag
vendredi/vendredi

TYPE: COMFORT PLUS
beschikt 2 slaapkamers/badkamer en is geschikt voor 4 personen*: 1 slaapkamer en 1 kleinere slaapkamer met 2 bedjes,
slaapgelegenheid in de eet- of woonkamer, kabel TV, keuken met magnetron, badkamer met toilet en douche.
(*)
Extra toeslag voor de 5de en 6de overnachtende persoon.
Periode
TUSSENSEIZOEN 01/04 tot 24/06 met uitz.
Paas- en meivakantie | OLVH- en PinksterWE en vanaf 26/08
HOOGSEIZOEN tot 08/07 en van 15/08 tot 26/08
Paas- en meivakantie | OLVH- en PinksterWE

TOPZOMER van 08/07 tot 15/08

Weekend

Midweek

Week

Extra

€ 200

€ 190

€ 335

€ 50

€ 290

€ 280

€ 520

€ 75

€ 335

€ 325

€ 615

TYPE: COMFORT
beschikt 1 slaapkamer/ badkamer en is geschikt voor 2 personen*: 1 slaapkamer, slaapgelegenheid in de eet- of woonkamer,
kabel TV, keuken met magnetron, badkamer toilet en douche.
(*)
Extra toeslag voor de 3de en 4de overnachtende persoon.
Periode
TUSSENSEIZOEN 01/04 tot 24/06 met uitz.
Paas- en meivakantie | OLVH- en PinksterWE en vanaf 26/08
HOOGSEIZOEN tot 08/07 en van 15/08 tot 26/08
Paas- en meivakantie | OLVH- en PinksterWE

TOPZOMER van 08/07 tot 15/08

Weekend

Midweek

Week

Extra

€ 165

€ 155

€ 280

€ 45

€ 250

€ 240

€ 445

€ 65

€ 295

€ 285

€ 545
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Voorwaarden huur
Conditions locations

2022
» Toegang tot de caravan op de aankomstdag tussen 15.00 tot 17.00 uur
en het vrijmaken van de caravan op de vertrekdag tussen 9.30 uur en 11.00 uur.
» De waarborg voor de caravan bedraagt € 150. Indien alles in orde is en de algemene voorwaarden
gevolgd zijn wordt deze bij vertrek terugbetaald of bij enige betwisting teruggestort.
» Het saldo van de huur en de waarborg worden voldaan bij aankomst en vóór het betrekken
van de caravan.
» Alle verblijven zijn exclusief verbruik van water, elektriciteit en gas.
Verwarmingstoeslag € 5 / nacht tijdens tussenseizoen.
» Alle caravans beschikken inventaris: keukengerei, voor alle slaapgelegenheden
donsdekens en hoofdkussens, tuinmeubel en poetsmateriaal.
Lakens, kussenslopen en handdoeken zelf mee te brengen.
» Eindschoonmaak vanaf € 60 - € 90.
» Niet in alle caravans zijn huisdieren toegelaten.
Mits toelaging € 4 per huisdier / nacht.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Iedere kampeerder is verplicht het huishoudelijk reglement van de camping na te leven. Het is verboden bijzettentjes, aanhangers of bestelwagens te stallen op het
gehuurde perceel. Bij vertrek van de gehuurde inrichting dient de huurder zelf de eindschoonmaak van de caravan te verrichten en volledig op te ruimen, o a. bedden
opgemaakt, koelkast uitgewassen, de vloer gedweild, zetels en tapijten geborsteld zeker bij aanwezigheid van hond. Bij onvoldoende eindschoonmaak wordt er een toeslag
van minimum € 60 - € 90 aangerekend. Bij schade aan inboedel of caravan wordt de waarborg niet teruggegeven en worden eventueel kosten laste gerekend van de
huurder. Indien de huurder 24 uur na de normale aankomstdatum niet is aangekomen, vervalt het voorschot volledig en wordt de verhuring automatisch geannuleerd.
Bij vroegtijdig vertrek van de huurder, om gelijk welke redenen, wordt er niets terugbetaald. Onderverhuring en overdracht van de huur zijn niet toegelaten wat deze
ondeelbaar maakt. In een huurcaravan is er één huisdier toegelaten mits toelating van de verhuurder. Alleen de Nederlandse taal is rechtsgeldig en bij betwistingen zijn
alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd. De kampeerder/huurder die beroep doet op de diensten van Jamboree geeft daardoor te kennen dat hij kennis genomen heeft
van de huurvoorwaarden van haar en dat hij hiermee instemt. Deze verhuring worden strikt gereserveerd aan families. Deze worden in geen geval toegelaten aan alleen
reizende jeugd of aan jeugdige personen jonger dan 26 jaar.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele druk of zetfouten.
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