12720 LE ROZIER – PEYRELEAU
Tél : +33 (0)5 65 62 62 09
www.campinglesprades.com
E-mail : lesprades@orange.fr
Coordonnées GPS : E 003° 10’ 24’’ - N 44° 11’ 59’’

Mevrouw, Meneer,

Op uw aanvraag, is hier de informatie over onze staanplaatsen op de camping LES PRADES ****.
Het terrein is de enige die zich op de linkeroever van de Gorges du Tarn bevindt. Hierdoor is de site bijzonder en kalm.
Toegang via het dorp La Cresse (D187 Michelin kaart nr. 80) of via Rozier-Peyreleau (4 km).
De stad Millau, beroemd vanwege zijn viaduct, is ongeveer 15 minuten rijden.
OP DE CAMPING IS HET VOLGENDE AANWEZIG
- 3 wc/douche en afwas gebouwen uitgerust met warm water met mengkraan op alle wasbakken, evenals wasbakken in
de cabines, speciaal ontworpen babyfaciliteiten (bad, kleedtafels) en aangepaste douche cabines voor mensen met een
lichaamelijke handicap.
- Halfschaduw, halfzon locaties, gescheiden standplaaatsen en elektriciteit aanwezig.
- Wasserij met wasmachines en drogers, strijkplank (strijkijzer verkrijgbaar bij de receptie).
- een winkeltje met etenswaar (geopend van 3 juli tot 27 augustus)
- Een snackbar, een restaurant met warme gerechten en een afhaalservice (pizza's, frites) ... T.V om uw favoriete
programma’s en favoriete sporten te bekijken. (alleen franstalig)
- Koelkast te huur (42 € per week)
- Barbecue (28 € per week)
- Tuin stoelen en tafel te huur (21 € per week)
- Baby benodigheden (28 € per week)
- gratis internet + Wifi er zijn 3 Hotspots aanwezig
- Sauna (gratis)
- Directe toegang tot de Tarn met strand. Voor een deel zand en een ander deel kiezelsteen en gras.
ANIMATIES
- Waterspeeltuin en verwarmd zwembad (200 m²)
- Peuterbad - bubbelbad
- Glijbaan (zwembroek verplicht, korte broek verboden).
- Gratis tennisbaan - ballen en rackets zijn hier niet bij in begrepen ( maar is te huren bij de receptie)
- Boogschieten (juli en augustus).
- Speeltuin voor kinderen (schommels ... glijbaan), fitness.
- Pingpongtafels
- Volleybalveld, badminton
- Petanque/jeu de boules
- De camping ligt langs de rivier "de TARN". Hier kunt u zwemmen, kanoën, vissen (verplicht om visvergunning te kopen).
Het is een categorie 1 rivier. (zalmsoorten natuurlijk aanwezig zoals beekridder, forel, enz)
- In het hoogseizoen is er 1 keer per week een animatie. (geschikt voor alle leeftijden)
- 1 keer per week mosselen en frietjes (’s avonds)
- Zondagavond wordt er een welkomstdrankje aangeboden aan alle kampeerders in juli en augustus
AVENTUUR IN DE OMGEVING VOOR IEDEREEN
- Aangeboden door partners in directe omgeving: buitenactiviteiten: speleologie, paardrijden, canyoning, raften,
paragliding, boomklimmen, bergklimmen ...
LOCATION DE CANOES KAYAK SUR PLACE

Afdaling van de rivier “Gorges du Tarn”:
- "La minouchette": Le Mas de Lafont - Les Prades : ong. 8 km, ideaal voor kinderen.
- "La sublime": Les Vignes -Les Prades. Ong. 18 km, een dag op het water.
- Kano's en stand-up paddles zijn gratis beschikbaar (1 uur per standplaats/woning) op het water van de
camping voor degenen die niet de rivier willen afdalen.
Wij wensen u een goede ontvangst van deze brief en hopen u in ons land te verwelkomen, met vriendelijke
groeten.
Sarl Détente et Causses au capital de 700 000 €
Les Prades 12720 MOSTUEJOULS

RCS Rodez 833 812 548
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VOORWAARDEN EN REGELING
1 - RESERVERING De reservering wordt gedaan door middel van de gedateerde huurovereenkomst,
ondertekend en vergezeld van uw betaling d.m.v. bankoverschrijving. Het is effectief als u een bevestiging van
ons ontvangt. Alle reserveringen zijn nominatief en kunnen niet worden toegewezen aan een ander of
onderverhuurd, tenzij dit door de camping is goedgekeurd.
GEEN CONTRACT WORDT GEREGISTREERD VOOR DE BEVESTIGING VAN BETALING VAN DE AANBETALING.
Er moet een huurovereenkomst per verblijf zijn. het moet worden ingevuld en ondertekend.
Aankomsttijden voor de woningen en kamers zijn van zaterdag na 15:00 uur en vertrek voor 10:00 uur (juli en
augustus)
De standplaatsen moeten vrij zijn voor 12:00, na deze tijd word er een dag extra in rekening gebracht
De reservering is alleen geldig voor de klant na ontvangst van de bevestiging
De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding of weigering van de huurovereenkomst hangt uitsluitend af van de
directie, de reden hoeft niet opgegeven te worden.
De standplaats of de kamer van het huisje wordt weer beschikbaar als er geen contact is, 24 uur na de geplande
datum van aankomst in het contract en na 15.00 uur
Er wordt geen korting verleend voor een vervroegd vertrek of een late aankomst, het verblijf wordt
gefactureerd tot het einde van de contractuele datum.

2 - BETALING VAN DE AANBETALING
Voor de standplaatsen: - 30% van het bedrag van het verblijf is te betalen aan CAMPING LES PRADES door
middel van bankoverschrijving. Het saldo, de toeristenbelasting en de eco-bijdrage moet op de dag van
aankomst worden betaald.
Voor de woningen: - 30% van het bedrag van het verblijf + 20€ reserveringskosten (deze reserveringskosten zijn
definitief) is te betalen aan CAMPING LES PRADES door middel van bankoverschrijving. Het saldo moet 30 dagen
voor de aankomstdatum betaald zijn via bankoverschrijving. De toeristenbelasting en de eco-bijdrage moet op
de dag van aankomst worden betaald.

3 – ANNULERING Een annuleringsverzekering van € 25,00 dekt de terugbetaling van uw verblijf, voor iedere
gerechtvaardigde annulering, volgens de algemene voorwaarden "Campez Couvert" (Kampeer Gedekt). Deze
verzekering dekt tevens andere risico's die u daarin gedetailleerd kunt terugvinden. De annuleringen per telefoon
of e-mail worden niet in aanmerking genomen. Zonder annuleringsverzekering zal geen enkele terugbetaling van
het voorschot of van het verblijf uitgevoerd worden.
4 - AANKOMST - VERTREK
- STANDPLAATSEN: aankomst vanaf 12:00. Het vertrek vindt plaats vóór 12.00 uur. Na 12:00 uur wordt een
extra dag gerekend. De plaatsen worden 24 uur na de geplande aankomstdatum bewaard. Na die tijd is de
gereserveerde plaats weer beschikbaar. Een veld wordt op naam verhuurd voor maximaal 5 personen en kan in
geen geval worden verkocht aan iemand anders.
- Woningen: Aankomst vanaf 15:00 uur. Het vertrek vindt plaats op zaterdagochtend tussen 07:00 en 10:00
uur. De controle gebeurt alleen op zaterdagochtend tussen 7:00 en 10:00. Degenen die de dag ervoor willen
vertrekken, moeten het pand vóór 20.00 uur verlaten. De woning wordt 24 uur na de geplande aankomstdatum
voor u bewaard. Na deze periode zullen ze niet langer beschikbaar zijn. LET OP Er wordt geen korting verleend
voor een vervroegd vertrek of een latere aankomst, het verblijf wordt gefactureerd tot het einde van de
contractuele datum.
Voor elke wijziging van de verblijfsdata kan dezelfde standplaats of woning niet worden gegarandeerd ...
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5 - BORG EN BETALING
- Woning verhuur: Een borg van 160,00 € is vereist bij aankomst. Het zal worden terugbetaald na controle van
de inventaris en de netheid, met eventuele aftrek van gebroken of verloren materiaal en een niet schone
woning. De schoonmaak moet door u worden gedaan, zo niet word er € 55,00 in rekening gebracht ( in geval
van vuile woning beoordeeld door de eigenaar.) Elke woning is bedoeld voor een aantal personen die niet meer
mogen zijn dan die vermeld op het moment van boeking. Weerstandstoestellen (strijkijzers, haardrogers,
elektrische barbecues) zijn niet toegestaan. Dieren zijn verboden in de woningen.
- STANDPLAATSEN: Het saldo van het verblijf moet bij aankomst worden betaald. Het bedrag van het verblijf
wordt berekend volgens de reserveringsdata vermeld op het contract.
OPGELET: Er wordt geen korting verleend voor vroegtijdig vertrek. Honden worden alleen (en aan de lijn) op
het kampeerterrein toegelaten. U moet hun vaccinatiebewijs kunnen tonen.
Alle klanten moeten zich houden aan het reglement van orde. In geval van betwisting of geschillen is de
handelsrechtbank van MILLAU de enige rechter.
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HUURCONTRACT 2022
Terug te sturen naar Camping LES PRADES 12720 MOSTUEJOULS, FRANKRIJK

Tussen de ondergetekende en de camping LES PRADES is overeengekomen :
Naam : .........................................

Voornaam : ................................................

Adres : ................................................................................................................
postcode : ................

plaaats : .......................................

Land : ............................

Huistelefoon of mobieltelefoon : ................................. EMail : ...........................................................................................
Voor wie word gereserveerd :
Naam
1
2
3
4
5

Voornaam

Geboorte datum

Aantal huisdieren : 0 / 1 / 2 (alleen toegestaan op standplaatsen)

Extra auto : 0 / 1 / 2

Een reservatie aanvraag op de camping voor :

□ Een confortabele standplaats ****
□ Een standplaats langs de rivier ****
□Tent / □ Caravan /□ kampeerauto

□ Huur koelkast (6 € per dag, voor minimaal 7 dagen)
□ Tuinstoelen/Tafel (3 € per dag, voor minimaal 7 dagen)
□ Barbecue ( 4 € per dag )
Vertrek voor 12:00
betaling van het saldo bij aankomst

□ Een Mobil Home 6
□ Een Mobil Home 4
□ Een Coco Sweet (zonder sanitaire voorziening)
□ Een tent Bungalow (zonder sanitaire voorziening)
□ Een Lodge
□ Baby benodigheden (hoge stoel en bedje) ( 28 € per week)
□ Barbecue ( 4 € per dag )
□ Lakens ( 11 € per bed en per verblijf )
□ Schoonmaak service ( 55 € )
Verhuur van zaterdag 15:00 tot en met zaterdag 10:00
betaling van het saldo één maand vóór de datum van aankomst

160 € borg per woning

Geen korting voor vervroegd vertrek of latere aankomst
Datum van aankomst : ...................................................
Datum van vertrek : .......................................................
Aanbetaling (30 % van de verblijfskosten) : ...........................................
Reserveringskosten : 20 € (niet van toepassing voor de maanden mei, juni en september )
Annuleringsgarantie (optioneel): 25 €

□ja □neen

Totaal : .............................................................

Toeristenbelasting en eco-deelname niet inbegrepen
Betaling alleen via bankoverschrift naar IBAN : FR76 1120 6000 0700 4933 2809 323 - BIC AGRIFRPP812

Ik verklaar dat ik de voorwaarden, regels en de prijzen heb gelezen en ga ermee akkoord deze te respecteren
Goed voor overeenstemming de......./........../..........
(dag/maand/jaar)

Handtekening (voorafgaand met « gelezen en akkoord » )
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