
Algemene voorwaarden Camping Charmant 
Wij willen erg ons best doen om uw vakantie zo leuk en aangenaam mogelijk te maken. Hier zijn enkele spelregels 

voor u en ons om duidelijke afspraken over uw vakantieverblijf bij ons te maken. 

Heeft u verdere vragen of opmerkingen, aarzel dan niet maar neem contact met ons op. 
 

KAMPEERPLEK / STAANPLAATS 

Iedere kampeerplek is een duidelijke afgebakende plaats waarop u uw tent, caravan of camper kunt neerzetten zoals 

u wilt. Een tweede tentje (bijvoorbeeld voor de kinderen) mag gratis op diezelfde plek opgezet worden. ( dit geldt 

ook voor de safaritent ).  

In overleg is vrij kamperen op het terrein (dus niet op een afgebakende plek) mogelijk. 

STROOMAANSLUITING 

Iedere kampeerplek beschikt over een stroomaansluiting. Zorg er echter voor, dat u een lange snoer meeneemt. 

SANITAIR 

Op de camping zijn er schone toiletten en (warme) douches voor algemeen gebruik. Hierdoor kan het voorkomen 

dat alles bezet is en u dus eventjes moet wachten. 

De douches bij het zwembad mogen ook gebruikt worden. Makkelijk om bijvoorbeeld de kinderen gelijk te wassen 

na het zwemmen. 

AANTAL PERSONEN 

Per kampeerplek kunt u met maximaal zeven personen in uw tent, caravan of camper kamperen. Per persoon (en 

per kind) is hiervoor een vastgesteld bedrag verschuldigd (kijk in de prijslijst) 

HUURPERIODE 

Op de dag van aankomst staat de kampeerplaats vanaf 14:00 tot uw beschikking. Op de dag van vertrek dient u de 

kampeerplaats voor 12:00 uur vrij (en opgeruimd) te maken. 

Safaritent : Op de dag van aankomst staat de safaritent vanaf 16:00 tot uw beschikking. Op de dag van vertrek dient 

u de safaritent voor 10:00 vrij (en opgeruimd) te maken. 

Het is verboden om in de safaritent te roken en huisdieren zijn niet toegelaten. 

HUISDIEREN 

Huisdieren (maximaal 2) zijn toegestaan mits aangelijnd. Ook op de kampeerplaats dient uw kat of hond aangelijnd 

te zijn zodat er geen kans is op uitbraak. 

Honden/katten mogen niet uitgelaten worden op kampeerplaatsen ( Ook niet al zijn deze niet bezet) en/of 

speeltuinen. De uitwerpselen dienen altijd opgeruimd te worden d.m.v. een zakje. (zakjes zijn te verkrijgen bij de 

receptie) 

HONDEN : LET OP: Door de strenge wetgeving in Frankrijk zijn honden van de eerste en tweede categorie zonder 

uitzondering niet toegelaten op Camping Charmant. Daarnaast is het door deze strenge Franse wetgeving op 

Camping Charmant verplicht uw hond altijd aangelijnd te houden.  

Wordt iemand door uw hond gebeten of op enige manier verwond dan dient u rekening te houden met zware 

sancties: 1) het voorval moet bij de autoriteiten gemeld worden en 2) uw hond moet gedurende een periode van 

maximaal twee weken bij de dierenarts verblijven voor verder onderzoek. Daarom dient uw hond een muilkorf te 

dragen als er zelfs ook maar de geringste kans op bijten bestaat. 

In de safaritent en Bell tent zijn huisdieren niet toegestaan. 



ZWEMBAD 

Campinggasten kunnen (gratis) van het zwembad gebruik maken. Het gebruik van het zwembad is echter geheel 

voor eigen risico. Kinderen mogen nooit zonder toezicht van hun ouders van het zwembad gebruik maken. Camping 

Charmant zorgt uitdrukkelijk NIET voor toezicht door een badmeester en aanvaardt ook geen enkele 

aansprakelijkheid voor het gebruik van het zwembad 

PRIJZEN 

Kijk in de prijslijst voor de actuele prijzen 

TOESLAGEN 

Op de kampeerprijzen wordt een wettelijk verplichte toeristentoeslag geheven. Deze zit in de prijs van de 

kampeerplaats of safaritent inbegrepen. 

BETALINGSWIJZE 

Bij een reservering betaald u het totale bedrag in twee termijnen. De eerste termijn is een aanbetaling van 25% van 

het totale bedrag en is te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging. Dit bedrag kunt u 

overmaken op onze bankrekening: IBAN: FR76 1330 6003 4123 0674 3502 806. De rest van het bedrag mag u 

contant betalen of pint u de dag van aankomst. 

RESERVERING 

Het reserveren van een kampeerplaats is zeker in het hoogseizoen dringend aan te raden om teleurstellingen te 

voorkomen. Een reservering wordt pas definitief na ontvangst van een definitieve bevestiging. Wij behouden ons het 

recht voor, een reservering zonder opgaaf van redenen af te wijzen. 

ANNULERING 

Bij een annulering wordt de aanbetaling niet terug betaald. Wel mag u het betaalde bedrag voor een volgend jaar 

gebruiken.  

VERZEKEREN 

U dient zelf een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten 

OPRUIMEN 

Bij vertrek dient u uw kampeerplaats/safaritent schoon en opgeruimd weer af te geven 

SCHADE 

Voor schade toegebracht aan gebouwen en inrichtingen op de camping wordt de kampeerder aansprakelijk gesteld. 

Reparatiekosten of de kosten voor vervanging worden op de kampeerder verhaald. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Camping Charmant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel van kampeerders of gasten in 

betrekking tot het kamperen op de camping en het gebruik van de voorzieningen, gebouwen en inrichtingen van de 

camping. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van het zwembad. Ouders zijn te allen tijde voor hun kinderen 

en natuurlijk voor zichzelf verantwoordelijk. 

 

Iedere aanbetaling geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden 
contact@campingcharmant.com  /  www.campingcharmant.com 
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