
Algemene huurvoorwaarden Kampeer 

en caravanplaatsen of huuraccommodaties 

 

 

 
 

1. Alle verhuur is op naam en mag in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.  

2. De huur wordt pas effectief met het akkoord en na ontvangst van een betaling die overeenkomt met een 

voorschot van 30% van de huur, waaraan de huurkosten moeten worden toegevoegd, en de 

annuleringsverzekering (in geval van inschrijving).  

3. Openingstijden : Camping-Caravan: aankomst: van 14:00 tot 00:00 uur vertrek: voor 12:00 uur  

Huuraccommodatie: aankomst: van 15:00 tot 00:00 uur vertrek: voor 10:00 uur.  

4. Dieren worden geaccepteerd voor de Camping-Caravaning (met uitzondering van categorie 1 en 2 

dieren) onder de volgende voorwaarden: - Huisdieren moeten aangelijnd zijn - Toegang tot de sanitaire 

voorzieningen en de stranden is verboden - Huisdieren mogen niet alleen gelaten worden - Inentingsbewijs 

is vereist  

Dieren zijn niet toegestaan in de huuraccommodaties. 

5. Het aantal personen dat op de staanplaats of in de huuraccommodatie verblijft, mag in geen geval groter 

zijn dan het aantal dat bij aankomst is aangegeven of in de huuraccommodatie is toegestaan, zelfs niet 

voor één nacht. De betrokkene(n) zal (zullen) de toegang tot Camping International de Jablines worden 

geweigerd. Het is verboden een tent op te zetten in de tuin van de huuraccommodatie.  

6. Vuur op de grond is verboden. Staande barbecues zijn, met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, 

buiten de accommodatie toegestaan. Barbecues zijn ter plaatse beschikbaar. Elektrische barbecues zijn 

niet toegestaan.  

7. Elke persoon die u komt bezoeken moet worden aangegeven bij het kantoor en moet het geldende tarief 

betalen.  

8. Het zwemmeer van de Base de Loisirs de Jablines-Annet is gratis toegankelijk voor klanten die 

verblijven op de Camping International de Jablines*** volgens de openingsvoorwaarden en het 

huishoudelijk reglement van de Base de Loisirs de Jablines-Annet. Minderjarige kinderen zwemmen 

onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Zwemmen met een wetsuit of burkini is verboden. Alleen 

een zwembroek of korte broek is toegestaan.  

9. Het saldo van het verblijf op de camping-caravan moet volledig betaald worden op de dag van 

aankomst. Er wordt geen korting verleend voor verlate aankomst of vervroegd vertrek. Bij het ontbreken 

van een schriftelijk bericht van de klant, waarin staat dat hij/zij de aankomstdatum heeft moeten uitstellen, 

wordt de staanplaats 24 uur na de in het huurcontract vermelde aankomstdatum beschikbaar.   

10. Het saldo van de huuraccommodatie moet volledig worden betaald op de dag van aankomst. Er wordt 

geen korting verleend voor verlate aankomst of vervroegd vertrek. Bij gebrek aan een schriftelijk bericht 

van de klant, waarin hij/zij aangeeft de aankomstdatum te hebben moeten uitstellen, wordt de staanplaats 

24 uur na de in het huurcontract vermelde aankomstdatum beschikbaar.   

11. Voor huuraccommodaties wordt bij aankomst een borgsom van 250 € gevraagd (alleen creditcard of 

contant). Maestro-kaarten zijn niet toegestaan. De borg wordt binnen een week na vertrek volledig 

terugbetaald als er geen schoonmaak nodig is en als er geen schade of gebrek aan uitrusting wordt 

geconstateerd.  

12. Voor kampeer- en caravanplaatsen en huuraccommodaties wordt een annuleringsverzekering 

aangeboden. Het verzekeringscontract moet rechtstreeks bij onze partnerverzekeraar via onze website 

worden afgesloten.  

13. Bij annulering zonder verzekering: geen terugbetaling.  

14. Bij annulering met verzekering wordt u in rekening gebracht of bent u verschuldigd : - De 

bovenvermelde schadevergoeding wegens contractbreuk, die door de verzekeringsmaatschappij zal 

worden terugbetaald volgens de voorwaarden van het annuleringsverzekeringscontract.  

15. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. 

De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slecht weer, enz. en in geval 

van brand waarvoor de huurder aansprakelijk is.  

16. Het huishoudelijk reglement is opgehangen bij de receptie. Elke persoon die de Camping International 

de Jablines*** betreedt, is verplicht deze na te leven. 


