
Algemene Voorwaarden Camping Goudal  
 
RESERVERING 
Reserveringen kunnen geplaatst worden via het reserveringsformulier op de website. Nadat wij uw aanvraag 
hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging. Hierop staat de aanbetaling van 50% (binnen 7 dagen te 
voldoen) en de eind betaling van 50% (6 weken voor aankomst te voldoen). Bij reserveringen binnen 6 weken 
voor aankomst, is de betaling altijd in 1 termijn. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. 
Reserveringen zijn niet overdraagbaar. 
ANNULERING 
Bij annulering meer dan 6 weken voor aankomst vervalt de verplichting om de eindbetaling (ter grootte van 
50% van de reissom) te voldoen, er vindt geen restitutie van aanbetaling (ter grootte van 50% van de reissom) 
plaats. Bij annulering binnen 6 weken vindt geen enkele restitutie plaats.  
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten, bij annulering maken wij een annuleringsnota op die u 
bij uw verzekering in kunt dienen. Eerder vertrek of verlate aankomst leidt niet tot restitutie. 
 
AANSPRAKELIJKHEID  
Voor schade, letsel, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn 
tijdens hun verblijf is de camping niet aansprakelijk. 
 
KAMPEERREGELEMENT  
De huurders en degenen die deel uit maken van zijn gezelschap dienen zich te houden aan het 
kampeerreglement en aan de algemene voorwaarden. De directie heeft het recht om één of meerdere 
personen bij misdragingen de toegang tot de camping te ontzeggen. De huurder krijgt geen teruggave op de 
betaalde verblijfsom. 
 
BESCHIKBAARHEID  
De kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur. De verhuuraccommodaties zijn 
beschikbaar vanaf 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur. 
 
HUISDIEREN  
Op de kampeerplaatsen zijn huisdieren toegestaan mits ze zijn ingeënt zijn en een paspoort hebben. Dieren 
moeten ten alle tijde aangelijnd zijn op de camping en mogen overige gasten niet tot last zijn. Honden kunnen 
buiten de camping uitgelaten worden. Honden/katten zijn NIET toegestaan in de verhuuraccommodaties. 
 
VERHUURACCOMMODATIES, BEDLINNEN 
Voor de verhuuraccommodaties dient de huurder zelf bedlinnen mee te nemen, indien de huurder dit niet zelf 
verzorgd is deze verplicht om linnenpakketten op de camping te huren tegen de daarvoor verschuldigde 
huurprijs. 
 
VERHUURACCOMMODATIES, EINDOPLEVERING 
De verhuuraccommodatie dient bij vertrek netjes opgeleverd te worden. Dit houdt in dat alle spullen op hun 
oorspronkelijke plek staan, de keukeninventaris (incl. koelkast) schoongemaakt en dat het 'bezemschoon' is. 
Eventuele extra schoonmaakkosten (€ 40,00) en/of kosten voor beschadigingen of breuk zullen van de borg 
worden ingehouden. De (eventueel verrekende) waarborgsom zal zo spoedig mogelijk na vertrek op worden 
teruggestort. 
 
PINNEN / CREDITCARDS 
Betalingen op de camping kunnen alleen contant. In het dorp La Salvetat sur Agoût bevindt zich een 
pinautomaat. 
 
INTERNETSITE  
De informatie op deze site wordt zo accuraat en actueel mogelijk gepresenteerd. Wijzigingen in aanbod en 
prijzen, of andere informatie op deze site is ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsite 
kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

 


