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,
oa. bedden opgemaakt, koelkast uitgewassen, de vloer gedweild, zetels en
tapijten geborsteld zeker bij aanwezigheid van hond.
- Bij onvoldoende wordt er een toeslag van 60.00 € aangerekend.
Indien er geen eindschoonmaak 85.00 € ,vragen wij deze op voorhand
te vermelden en uw vertrek met één uur te vervroegen.
- 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.

PRAKTISCHE INFORMATIE BIJ DE HUUR VAN EEN CARAVAN

AANKOMST
o Vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst kunt u uw caravan betrekken.
o Met alle zorg hebben onze medewerkers uw caravan schoongemaakt. Indien er
toch iets niet in orde mocht zijn verzoeken wij u vriendelijk om dit onmiddellijk de
receptie te melden zodoende wij het alsnog kunnen verhelpen.
o Wij raden u aan om te controleren of de inventaris compleet en niet beschadigd is.
Ook hier geldt dat als er iets mankeert, u dit onmiddellijk bij de receptie kunt
melden. Wij zorgen vervolgens voor vervanging hiervan. Indien er niets gemeld
wordt op de receptie gaan wij ervan uit dat alles compleet was en zullen wij bij
vertrek de eventueel ontbrekende en beschadigde inventaris verrekenen met de
waarborgsom. (prijs per stuk)
o Uw auto mag u naast de caravan parkeren maar deze kan u uiteraard ook terecht
op de parkeerplaats van de camping zodoende de gazon niet te beschadigen.
o Het spannen van een wasdraad is niet toegestaan. In de caravan is er een
droogrek ter beschikking.
VERTREK
o Op de dag van vertrek dient u de sleutel voor 10:30 uur bij de receptie in te leveren
(bijvertrek na 10:30 zullen wij een toeslag in rekening brengen).
o Terwijl u op de receptie wacht wordt uw caravan door een van onze medewerkers
gecontroleerd. Wanneer u heeft aangegeven zelf de eindschoonmaak te doen,
dient u de caravan achter te laten zoals u deze bij aankomst hebt aangetroffen
met de complete inventaris, lege prullenbakken, zonder afwas en een propere
lege koelkast.
o Indien u de eindschoonmaak niet zelf wenst te doen, betaalt u € 85,00
schoonmaakkosten. In dit geval controleren wij bij vertrek of de inventaris compleet
en niet beschadigd is, de caravan netjes is achtergelaten, de prullenbakken zijn
geleegd en er geen afwas meer staat.

