
                                                                                                                                                                                                    
 camping.municipal@notre-dame-de-monts.fr                 
 www.notre-dame-de-monts.fr                                                         OVEREENKOMST PLAATS VERHUUR                                                   
 Av, Abbé Thibaud 85690 Notre Dame de Monts                             SEIZOEN 2019 
 Tel : 02 51 58 84 31 (avril à sept) / 02 51 58 47 97 (oct. à mars)  
 Fax: 02 28 11 29 82                                                                                                  
Tussen de ondergetekenden overeengekomen huur van een plaats tegen de  hieronder genoemde  voorwaarden  

Naam …….……………………………………………Voornaam ……………………..… Geboortedatum………………… 

Adres :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode…………………………Stad …………………………………………Land………………………………......... 

 Telefoon……………..…………………………… Mobiel ………………………………......................................... 

  E-mail :…………………………………………… 

Kentekennummer van voertuig ………………….… caravan……..………………. camper :  ..........................................    

  Ik wens een plaats te reserveren: Tent   □     caravan  □    Camper  □ 

  Aankomst vanaf 14uur, / vertrek vòòr 12 uur 

personen die verblijven  

Naam Voornaam Geboortedatum Aankomst Vertrekdatum 

     

     

     

     

     

Huisdieren :  Kat   Hond / Ras…………...…………………. gechipt, gevaccineerd (verplicht boek), aangelijnd 

 

Aantal Omschrijving Nachte

n 

April/Mei/Juni 

September  

Juli 

Augustus 

Totaal 

 Forfait 1 : perceel + auto + 0- 2 pers zonder elektriciteit  13.10 € 15.90 €  

 Forfait 2 : perceel + auto + 0- 2 pers. met elektriciteit 10 Amp.  17.90 € 20.60 €  

 “ Accueil vélo” 1 pers zonder elektriciteit  8.00 € 8.00 €  

 “ Accueil vélo” 2 pers zonder elektriciteit  12.00 € 12.00 €  

 Extra persoon  4.20 € 5..65 €  

 Kinderen onder de 5 jaar  2.17 € 2.83 €  

 Hond – kat (gechipt, gevaccineerd, aangelijnd)  2.63 € 2.98 €  

 Bezoekers  3.00 € 3.00 €  

 extra voertuig  2.12 € 2.73 €  

 caravan parkeren zonder elektriciteit (Garage Mort)  3.59 € 15.90 €  

 caravan parkeren met elektriciteit (Garage Mort)  6.40 € 20.60 €  

1 reserveringskosten  11.00 € 11.00 € 11.00 € 

 Touristen belasting (april tot september) vanaf 18 jaar  0.22€ 0.22€  

 TOTAAL       

 

 Met dit contract, stuur ik u een betaling van € 61, (€ 50 borg en 11 € reserveringskosten,) op naam van e  Camping 

Municipal L’Orgatte Namen Nr.  IBAN: FR76 1007 1850 0000 0020 0070 383 BIC: TRPUFRP1                                                                                                                   

 Ik zal het resterende saldo voldoen de dag voordat ik van de camping vertrek (Check, creditcard, contant). 
 

 Ik accepteer de voorwaarden voor huren en de regels van de camping.  Ik beloof de regels te respecteren en te 

zorgen dat de  mij begeleidende personen dit ook doen. 

 

  gelezen en akkoord bevonden ……………...……………..,     Gemeentelijke Camping van Notre-Dame-de-Monts,         

de…………………2019                                                                de............................2019    

 

 

 

  Een bevestigingsbrief zal worden verzonden                                                                                                                                                                                        

 

  

mailto:camping.municipal@notre-dame-de-monts.fr
http://www.notre-dame-de-monts.fr/


 

GEMEENTELIJKE CAMPING NOTRE DAME DE MONTS 

 

                                                 VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PLAATS 

Om de gasten een perceel voor de dag van zijn aankomst te garanderen, camping Orgatte accepteert verhuur. 

   Zij zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden 

 

• De huurovereenkomst is effectief na ontvangst van dit contract, naar behoren ingevuld, door de huurder samen 

ondertekend met een betaling van € 61 te betalen aan "Regie Camping" voor 50 € borg en 11 € reserveringskosten en 

door de camping ondertekend terug gezonden. 

• De camping manager is de enige die oordeelt over de aanvaarding of weigering van een verhuur aanvraag. 

• Reserveringsaanvragen worden geaccepteerd indien het verblijf gelijk of groter is dan 5 nachten. (Juli / augustus) 

• De dag voor het verlaten van de camping, zal de huurder het saldo van het verblijf betalen, afhankelijk van het aantal 

personen en de data vermeld op dit contract (afrekening per maand voor een langer verblijf). 

Betaling per cheque, contant geld, creditcard en vakantie vouchers worden geaccepteerd. 

• Het verhuren is persoonlijk; het is verboden onder te verhuren of de plaats of caravan aan derden toe te wijzen. Een 

caravan is toegestaan per perceel, of een camper. Niet meer dan twee voertuigen per perceel. 

•         Het gereserveerde perceel zal de dag van aankomst vanaf 14u beschikbaar zijn en moet worden verlaten op de dag van 

vertrek voor 12 uur. Een extra nacht zal worden berekend in geval van vertrek na 12 uur. 

• De huurder gaat ermee akkoord de campingregels te zullen naleven en er voor te zorgen dat de begeleidende personen 

dit ook doen. 

• De plaats “ accueil vélo” een persoon zijn subject noor host ander persoon op hetzelfde plaats en voor een maximum 

van drie nachten 

 

• Eventuele wijzigingen in het contract moeten worden gemeld. 

• In geval van annulering, restitutie van de aanbetaling zal slechts in geval van overmacht mogelijk zijn, zulks 

ter beoordeling  van de gemeenteraad en waarvoor bewijzen moeten worden geleverd. Het bedrag van de 

reserveringskosten zal in geen geval worden terugbetaald. 

• Wanneer het verblijf is begonnen, is er geen restitutie bij vervroegd vertrek mogelijk; behalve in gevallen van 

overmacht dat bewezen wordt. 

• Om het huurcontract te behouden, moet de huurder eventuele vertragingen of late aankomst te melden. De camping 

manager behoudt zich het recht te beschikken over het perceel als er geen nieuws is binnen 24 uur na de datum van 

aankomst, zoals vermeld op het contract. 

• 1e categorie honden "vechthonden" zijn verboden. De 2e categorie honden "verdediging honden" moet worden 

gemuilkorfd en aan de leiband gehouden worden door een volwassene. Huisdieren zijn toegestaan, op voorwaarde dat 

ze worden getatoeëerd (of het dragen van een identificatie-chip), zijn ingeënt (vaccinatie boek) en aangelijnd; In geen 

geval mogen ze alleen worden gelaten op de camping in de afwezigheid van hun bazen die verantwoordelijk zijn. 

• Voor het welzijn van de kampeerders, wordt door het hele camping  team worden gewaakt voor hygiëne evenals de 

netheid van camping materiaal en de uitrusting ervan. Dank u geen sigarettenpeuken en  papier gooit en dat u de 

uitwerpselen van uw dieren opruimt. 

•      Huurders zijn verplicht om het perceel (milieu) en omgeving (let op) te respecteren. Totale stilte is geboden (op straffe 

van uitzetting) tussen 23u en 07:00). 

• De huurder moet ervoor zorgen dat zijn verzekering zowel de burgerlijke aansprakelijkheid dekt: schade; brand, 

eigendom van anderen (huizen, bossen, gewassen ...). Bij aankomst dient de huurder een verzekeringsbewijs te kunnen 

overleggen (uitgegeven door hun gebruikelijke verzekeraar). 

• De camping wijst elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand, slecht weer of in het geval van andere 

incidenten, die direct onder verantwoordelijkheid van de kampeerder vallen. 

• In geval van een geschil dat niet in der minne wordt geregeld, is alleen de administratieve rechtbank van Nantes (44) 

bevoegd. 

 


