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CAMPING LES DEUX BALLONS*** 
17, rue du stade 

F88560 Saint-Maurice sur Moselle 
Tél.: 00 33 (0) 329.25.17.14 / mob : 00 33 (0) 629.43.79.04 

stan0268@orange.fr 

www.camping-deux-ballons.fr 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                        
                                                                                                                                         

Huurcontract campingplaats Nb :0 Ref:0000 
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Campingplaats 

 

1. U kunt uw campingplaats betreden vanaf 12.00 uur en u wordt verzocht deze ook voor 12.00 uur te verlaten.  

 

2. In het geval dat u later aankomt of vroeger vertrekt dan aangegeven in het huurcontract, zijn wij genoodzaakt 

de gereserveerde periode in rekening te brengen op basis van een verblijf op een campingplaats van + 90 m2 

met 2 personen. 

         Zorg voor een verlengkabel en Europese stekker (CE), indien u een plaats met elektriciteit heeft gereserveerd. 

 

3. Tarief en betaling van uw verblijf 

Het basistarief voor een campingplaats omvat: 2 personen, een plek voor de tent, caravan of kamper en 1 auto 

evenals de toegang tot het sanitair en het zwembad.  

Ecotax € 1,00 per dag per volwassenen  en € 0,80 per kind. 

        De kosten voor uw verblijf  €…… moeten op de dag van aankomst contant betaald worden.  

 

4. Per campingplaats is slechts 1 dier toegestaan op voorwaarde dat het aangelijnd is en beschikt over de 

benodigde inentingen (dierenpaspoort dient op verzoek getoond te worden). Er wordt een bedrag per dag per 

dier gefactureerd. 

 

5. In geval van annulering wordt u verzocht de camping per telefoon of email te informeren. Uw aanbetaling 

wordt niet terugbetaald ongeacht de reden van de annulering. 

Wanneer de annulering plaatsvindt binnen een maand voor de oorspronkelijke dag van aankomst dan zijn wij 

genoodzaakt het totale bedrag van uw verblijf te factureren. 

 

6. De camping is – afgezien van de wettelijke vastgelegde verantwoordelijkheid – niet verantwoordelijk voor 

diefstal, verlies of schade van welke aard ook tijdens of als gevolg van uw verblijf. 

 

7. Elk geschil over de uitleg of de uitvoering van onderhevig contract zal voor het gerecht gebracht worden van 

het “Tribunal d’Epinal”. 

 

8. De reservering van uw campingplaats is definitief op het moment dat u de bevestiging ontvangt van Camping 

Les Deux Ballons. Deze wordt verstuurd na ontvangst van uw aanbetaling (25% van het totale bedrag inclusief 

reserveringskosten) en het ondertekende huurcontract. 

 

9. 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.  

Door ondertekening verklaar ik kennis genomen te hebbenvan de algemene huurvoorwaarden en deze te aanvaarden. 

 

 

Stan Bochet                            Datum                                              Fam:                                              


