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HUURCONTRACT Chalet  No.  
 

 

                                                
 
 

Ondergetekenden zijn het volgende overeengekomen:  
 
 

 
Camping les deux Ballons ***                          
17 Rue du Stade 
F- 88560 Saint Maurice sur Moselle 
France 
Tel :     00 33  329 251 714 
Mob : 00  33 629 437  904 
Email : stan0268@orange.fr                        
 

 
Verhuurt vanaf  …………16:00 uur tot ………….. 10:00 uur aan: 
 

Dhr. En/of Mw xxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
NL- xxxxxx 
HOLLAND 
Phone: +31  
Email: xxxxxx@.....  

 
 
 
Samenstelling van de familie: 
Volwassenen: 0 
Kinderen tussen 10-18 jaar: 0 
Kinderen jonger dan 10 jaar: 0 baby 0 
Voertuig:0  
 
 
Chalet xx m2   x kamer chalet no. 0 

 
Het totale huurbedrag bedraagt € ……… 
 
 

Ecotax heffingen bedraagt € 1,00 per dag voor volwassenen en € 0,80 per dag voor kinderen. 

 
De chalet is volledig gemeubileerd en gestoffeerd - 

• inclusief: bedlinnen (hoeslakens, hoofdkussens, kussenslopen); 

• exclusief: tafellinnen en handdoeken. 

 
 
 

Wij doen er graag alles aan om uw verblijf op  
Camping Les Deux Ballons zo prettig mogelijk te maken! 
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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Chalet no.x 
 

• De reservering van uw chalet is definitief op het moment van ontvangst van uw aanbetaling 
(25% van de totale huursom) en het ondertekende huurcontract. 

 

• De huurder verplicht zich om het restant van de huursom zijnde € xxxx + de borg             van € 
200,00 te betalen op de dag van aankomst na het vaststellen van de inventarislijst. U kunt  
contant betalen of oversrijven doen.. 

 

• De borg wordt op de dag van vertrek teruggestort (tijdens kantoor uren: 9.00-12.00 uur en 
13.30-19.00 uur) of uiterlijk binnen 15 dagen na de dag van vertrek indien er sprake is van 
schade. De kosten van verlies, schade en herstel worden ingehouden op de borg.  

• In geval van annulering door de huurder: 

             langer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode; verliest de huurder de aanbetaling.                   
binnen 1 maand voor aanvang van de huurperiode; dan is de huurder verplicht om het restant 
van de totale huursom te betalen. 

In geval van annulering door de verhuurder: 

• dan wordt binnen 7 dagen het dubbele bedrag van de aanbetaling gestort op de rekening van 
de huurder. 

 

• De huurder is verantwoordelijk voor de eindschoonmaak. De chalet dient in dezelfde staat 
achtergelaten te worden als bij aankomst. Indien dit niet het geval is dan worden € 90,00 
schoonmaakkosten in rekening gebracht. 

 

• De reservering staat vast voor de periode zoals vermeld in het huurcontract. In geen geval kan 
de huurder zich beroepen op enige huurbescherming na afloop van het verblijf.  

 

• Vanwege veiligheidsredenen is het aantal huurders per chalet vastgesteld op maximaal 4 
personen in een chalet van 25/30 m2 en 5 personen in een chalet van 35/43 m2. 

 

• In het geval dat u later arriveert, informeer dan altijd de camping via email of telefoon. In het 
geval u een verlate aankomst niet doorgeeft, dan vervalt het huurcontract om 12.00 uur op de 
dag na de oorspronkelijk geplande aankomst. 

 

• In het geval u vroeger vertrekt dan aangegeven in het huurcontract, dan ontvangt u geen 
restitutie (uitgezonderd de toeristenbelasting).  

 

• Elk geschil over de uitleg of de uitvoering van onderhevig contract zal voor het gerecht 
gebracht worden van het “Tribunal d’Epinal”. 

 

• Graag het contract ondertekenen voor akkoord en retourneren naar Camping Les Deux 
Ballons. 

 

 

 

Voor akkoord Voor akkoord 
Te                          op      /      / 20 Saint Maurice,   
Dhr./Mw Stan Bochet 

                                                                                                     

 
 
 
 


