
  
  



  
  



  
  



  



1 - DEFINITIES 
« STAANPLAATS » betekent de staanplaatsen die worden verhuurd voor de installatie van tenten, caravans of campers 
van klanten op de camping. 
« ACCOMODATIE » betekent alle gemeubileerde accommodaties (chalets, ecolodges, etc.) exclusief staanplaatsen, te 
huur aangeboden door de verhuurder. 
« VERHUUR » duidt zonder onderscheid de staanplaatsen en de accommodaties aan. 
« VERBLIJVEN » betekent het aanbieden van een staanplaats of accommodatie, eventueel vergezeld van gratis of 
betaalde aanvullende diensten. 
« VERHUURDER » betekent Domaine Chasteuil Provence. 
« KLANT » betekent elke persoon die een door de verhuurder aangeboden verblijf en/of enige diensten reserveert via 
de website www.chasteuil-provence.com, via het reserveringscentrum, per post of rechtstreeks ter plaatse. 
TAAL VAN HET CONTRACT : Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Als ze zijn vertaald in een of meer 
vreemde talen, heeft alleen de Franse tekst voorrang in geval van betwisting. 
 

2 - PRIJZEN EN TOERISTENBELASTING 
2.1 Algemeen :  
De prijzen of informatie gepubliceerd op onze website www.chasteuil-provence.com  zijn de basisprijzen, inclusief BTW, 
exclusief optionele diensten of administratiekosten. De toeristenbelasting, geïnd namens de plaatselijke gemeente, is 
niet bij onze prijzen inbegrepen. Het bedrag wordt bepaald per persoon ouder dan 18 jaar en per dag. 
De prijzen kunnen in de loop van het seizoen veranderen zonder dat de klant die een hogere prijs heeft betaald, kan 
profiteren van een terugbetaling van het verschil tussen de betaalde prijs en de actieprijs. 

2.2 Staanplaats : 
De staanplaats is geschikt voor maximaal: 6 personen, 2 auto's, 1 installatie en 1 bijzet tent. 

• De prijs is inclusief : het basispakket (1 staanplaats van 100m2 + 1 installatie (tent of caravan of camper) + 1 voertuig 
+ 2 personen), toegang tot sanitair, zwembad (tijdens openingsdata en uren), de speeltuin en andere installaties en de 
aangeboden activiteiten (gratis of betaald). 

• Het speciale camping-car tarief is inclusief : 1 standplaats van 100m2 + 1 camper + 2 personen, een elektrische 
aansluiting (10 ampère), toegang tot het servicepunt voor campers. Geen toegang tot sanitair noch zwembad. 

• Optioneel, met supplement : elektrische aansluiting (10 ampère), extra personen, extra auto, extra tent, XXL-plaats 
(30m2 extra), ‘Sereniteits-aanbod’, annulerings- en onderbrekingsverzekering. 

2.3 Accomodatie : 
Elke accommodatie wordt verhuurd ingericht volgens de verstrekte inventaris. Alle accommodaties zijn rookvrij. 

• De prijs is inclusief : de huurprijs voor een bepaald aantal personen, kosten (water, elektriciteit, gas, vuilnis), een 
voertuig, elektrische verwarming (laagseizoen), airconditioning (afhankelijk van de accommodatie),  toegang tot 
zwembad (op openingsdata en uren), de speeltuin en andere uitrusting en tot de aangeboden activiteiten (gratis of 
betaald). 

• Optioneel, met supplement : huur van lakens, huur van handdoeken, huur van babybedje, huur van kinderstoel, 
schoonmaakkosten, ‘Sereniteits-aanbod’, annulerings- en onderbrekingsverzekeringlocation. 
 

3 - ACCOMMODATIE CAPACITEIT EN KENMERKEN 
De accommodatie is geschikt voor een bepaald aantal bewoners. Het kan niet worden bewoond door een groter aantal 
mensen (kinderen en baby's inbegrepen): de persoon verantwoordelijk voor de camping, heeft het recht om elke extra 
persoon te weigeren. 

Minderjarigen die niet worden begeleid door hun ouders of een wettelijke voogd, kunnen niet worden toegelaten. 
Raadpleeg de schriftelijke beschrijving van de indeling, beschikbaar in de rubriek “CHALETS” van de website 
www.chasteuil-provence.com om de exacte samenstelling van elke accommodatie te kennen. De plattegronden en 
foto's van de accommodatie worden ter illustratie gegeven. Lay-out en kenmerken kunnen van model tot model 
verschillen. 
 

4 – RESERVERINGS VOORWAARDEN 
De klant heeft de mogelijkheid om online, per mail of ter plaatse te reserveren. In geval van reserveren via de website, 
moet de klant, om de bestelling te bevestigen, na deze vooraf gelezen te hebben, deze Algemene Voorwaarden 
accepteren door op de aangegeven plaats te klikken. 
Volgens artikel L. 221-28 12 ° van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op diensten,  vervoer, 
catering en vrijetijdsbesteding die op een datum of in een bepaalde periode worden aangeboden. 

http://www.chasteuil-provence.com/
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Alle reserveringen moeten vergezeld gaan van een betaling: 
- een aanbetaling, bepaald in functie van het geboekte accommodatietype: tot € 70 voor een staanplaats en 30% van 
het totale verblijfs bedrag voor een accommodatie. Als onderdeel van de No flex-aanbieding komt de aanbetaling 
overeen met het volledige bedrag van het verblijf 
- administratiekosten van 10 tot 20 €. 
- eventuele abonnementskosten voor annulering-onderbreking verblijfsverzekering. 
Na de beschikbaarheid te hebben gecontroleerd bij ontvangst van de aanvraag, accepteert de verhuurder de reservering 
en stuurt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de details van zijn verblijf (inhoud van de diensten, data en 
duur, prijs en betalingsvoorwaarden). 
Bij een aanvraag voor een specifieke accomodatie of staanplaats zal de verhuurder zich inspannen om de klant tevreden 
te stellen. De toewijzing van deze accomodatie of staanplaats kan echter worden gewijzigd, zonder dat enige een 
terugstorting kan worden gevraagd. 
Reserveringen zijn alleen bindend voor de verhuurder als deze ze heeft bevestigd, hetgeen de verhuurder vrij kan doen 
of weigeren, naar gelang de beschikbaarheid en in het algemeen onder alle omstandigheden die de prestatie van de 
gevraagde reservering kunnen beïnvloeden. Domaine Chasteuil Provence biedt gezinsvakanties aan, in de traditionele 
zin is de accommodatie speciaal voor dit doel ontworpen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om elke 
reservering te weigeren die in strijd zou zijn met dit principe of die dit principe zou proberen om te leiden. 
De reservering van accommodatie geschiedt op strikt persoonlijke basis. De klant kan in geen enkel geval zijn reservering 
onderverhuren of overdragen zonder de voorafgaande toestemming van de verhuurder. 
De verhuurder behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan klanten die aankomen met personen die 
niet zijn genoemd tijdens de reservering. 
 

5 AANNULERING- EN VERBLIJFONDERBREKINGS VERZEKERING 
Annulering en onderbreking van de verblijfsverzekering is facultatief, maar de klant wordt uitgenodigd om hierop in te 
schrijven tijdens het maken van zijn reservering. De aangeboden Campez-Couvert-verzekering,  wordt gefactureerd 
tegen 3,3% van het totale verblijfsbedrag, inclusief belasting, en wordt toegevoegd aan de aanbetaling. Het moet bij de 
boeking worden afgesloten en dekt onder bepaalde voorwaarden de personen die op het boekingscontract staan 
vermeld. Deze verzekering dekt in het bijzonder de annulering van het verblijf in geval van ziekte (ziekenhuisopname), 
ernstig ongeval of overlijden, claims die leiden tot aanzienlijke schade aan woning, ontslag of wijziging van uw verlof 
vanwege de werkgever, i.g.v uitnodiging voor een examen of rechtbank. Alle bepalingen van de annuleringsverzekering 
zijn opvraagbaar en op www.campez-couvert.com. In geval van annulering of verblijfsonderbreking door een oorzaak 
die binnen het kader van het afgesloten contract valt, moet de klant dit binnen 48 uur na het optreden van de oorzaak 
melden via internet: www.declare.fr of per e- mail: claims@declare.fr of per post naar: Gritchen Tolède Associés - 
Service Sinistres - 27 rue Charles Durand - CS 710139 - 18021 BOURGES Cedex. 
Zonder deze verzekering en tenzij de klant de optie ‘Sereniteits’ heeft onderschreven, ziet de klant in geen geval de 
betaalde bedragen terugbetaald in het geval van gedwongen verblijfs- annnulering of verkorting. 
 

6 - BETALINGSVOORWAARDEN VAN HET SALDO 
De klant moet het saldo van zijn verblijf 1 maand voor aankomst volledig betalen. De betaalde aanbetaling wordt in 
mindering gebracht op het totale verblijfsbedrag (niet de administratiekosten). Zonder saldo betaling wordt de 
reservering als geannuleerd beschouwd en vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats. De toeristenbelasting dient 
bij aankomst te worden betaald. 
Geaccepteerde betalingsmethoden: 
- CreditCard 
- Franse bankcheque uitgeschreven naar Chasteuil-Provence 
- Internationale bankoverschrijving 
 

7 - WIJZIGING VAN VERBLIJF 
In geval van COVID-19 accepteert de leiding last-minute wijzigingen en annuleringen, als de overheid tot nieuwe 
opsluiting, inperking of beperking van verplaatsing moet besluiten. 
7.1 Wijziging door verhuurder : 
In het geval dat de verhuurder verplicht is om de aanvankelijk geleverde diensten voor het verblijf te wijzigen, zal hij 
alles in het werk stellen om soortgelijke diensten aan te bieden. De klant kan de wijziging aanvaarden of het contract 
beëindigen om terugbetaling van de aanbetaalde bedragen verkrijgen, onder de voorwaarden waarnaar wordt 
verwezen in artikel R.211-9 van de toeristische code hieronder. 

7.2 Wijziging door de klant : 
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Elke wijziging van data of type accommodatie wordt beschouwd als een wijziging van het verblijf. Afhankelijk van 
beschikbaarheid zal verhuurder er alles aan doen om aan dit verzoek te voldoen. 
Vanaf 14 dagen voor de geplande aankomstdatum en voor elk begonnen verblijf kan het verblijf niet meer worden 
gewijzigd. De mogelijkheden en kosten om het verblijf te wijzigen, variëren afhankelijk van het aanbod dat door de klant 
is gekozen. 
• NO-Flex aanbieding: 
Wijziging niet mogelijk. 

• Standard aanbod : 
Met toeslagen tot 30 dagen voor aankomst. 

• Sereniteits-aanbod : 
Tot 7 dagen voor de geplande aankomst kan het verblijf kosteloos worden gewijzigd als dit in hetzelfde jaar plaatsvindt. 
 

8 - ANNULERING / ONDERBREKING VAN VERBLIJF 
In geval van COVID-19 accepteert de leiding last-minute wijzigingen en annuleringen, als de overheid tot nieuwe 
opsluiting, inperking of beperking van verplaatsing moet besluiten. 
8.1 Annulering door verhuurder : 
In geval van annulering door de verhuurder, behalve in geval van overmacht, wordt de klant volledig terugbetaald voor 
de reeds betaalde bedragen in overeenstemming met artikel R132-2 van de consumentencode. Deze annulering kan 
echter geen aanleiding geven tot schadevergoeding. 

8.2 Annulering (geheel of gedeeltelijk) door de klant : 
Als de klant wenst te annuleren, moet hij de verhuurder per post of per e-mail op de hoogte brengen zodra zich een 
gebeurtenis voordoet die zijn aankomst verhindert. De deadlines worden berekend op de datum van ontvangst van het 
verzoek. 
In alle gevallen van annulering worden de kosten van de optie annuleringsverzekering die eventueel tijdens uw 
reservering is afgesloten niet gerestitueerd. Vanaf een maand voor de geplande aankomstdatum heeft de klant de 
verplichting om de volledige prijs van het verblijf aan de verhuurder te betalen en kan het verblijf niet meer worden 
geannuleerd. 
 
De mogelijkheden om het verblijf te annuleren variëren hangen af van het door de klant gekozen aanbod :  
• NO-Flex aanbieding: 
Annulering onmogelijk, de verhuurder behoudt alle overgemaakte bedragen 

• Standard aanbod :  
Tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum behoudt de verhuurder de door de klant betaalde aanbetaling  

• Sereniteits-aanbod : 
Tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum wordt de door de klant betaalde aanbetaling volledig teruggestort, met 
uitzondering van de kosten van de annuleringsverzekering die eventueel bij boeking kan worden afgesloten. 
 

9 - BIJ AANKOMST VAN DE KLANT 
9.1 Algemeen : 
Als de klant niet komt opdagen op de geplande aankomstdag (no show) en bij gebreke van een bericht van hem dat zijn 
aankomstdatum wordt uitgesteld, wordt de staanplaats of accommodatie bewaard tot 12.00 uur de volgende dag. Na 
deze periode wordt de staanplaats of accommodatie weer in de verkoop, er vindt geen terugstorting plaats: het gehele 
verblijfsbedrag is verschuldigd. 
Bij een vertraagde aankomst betaalt de klant vanaf de oorspronkelijk geplande aankomstdag. Er is geen korting voor 
"late aankomst". 
Voor elke aankomst die niet overeenkomt met de aanduidingen op het reserveringsformulier, kan de toegang tot de 
camping worden geweigerd en kan het verblijf worden geannuleerd: de betaling voor het verblijf blijft verschuldigt aan 
de verhuurder, evenals de eventuele onderschreven annulerings- en onderbrekings-verzekeringspremie. 

9.2 Staanplaats : 

De staanplaats is vanaf 14.00 uur beschikbaar voor de klant. 

9.3 Accommodatie: 
De Accomodatie is vanaf 16.00 uur beschikbaar voor de klant. 
Bij het overhandigen van de sleutels wordt een borg van 100 € gevraagd voor eventuele schade aan de huur. Een andere 
aanbetaling van 50 € is bedoeld om eventuele schoonmaakkosten te dekken als deze niet correct is uitgevoerd. 



De uitrusting van het gehuurde chalet wordt geïnventariseerd voordat de klant arriveert. De klant moet elke ontbreking 
uiterlijk de dag na aankomst controleren en de verhuurder op de hoogte stellen. Na deze deadline wordt geen rekening 
gehouden met opmerkingen. 
 

10 - TIJDENS HET VERBLIJF VAN DE KLANT : 
De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke bezittingen. Hij is ook verantwoordelijk voor alle 
schade die voortvloeit uit zijn fout en moet daarom verzekerd zijn voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid. 
De klant dient zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement, opgehangen bij de receptie. De klant 
is verantwoordelijk voor de overlast en overlast veroorzaakt door de personen die bij hem verblijven of hem bezoeken. 
Het niet naleven van deze verordening kan resulteren in de verwijdering van de klant zonder dat er aanleiding is voor 
enige terugbetaling. 
 

11 - BIJ VERTREK VAN DE KLANT :  
11.1 Algemeen : 
Elk vroegtijdig vertrek door de klant geeft geen enkele aanleiding tot korting of terugbetaling. Indien de klant zijn verblijf 
wenst te verlengen, zal dit alleen mogelijk zijn voor zover beschikbaarheid dit toelaat en met voorafgaande toestemming 
van de verhuurder. 

11.2 Staanplaats : 
Op de dag van gepland vertrek dient de plaats voor 12.00 uur te zijn verlaten. Anders wordt u mogelijk voor een extra 
dag in rekening gebracht tegen de geldende nachtprijs. 
Het terrein moet worden vrijgemaakt van voorwerpen (takken, stenen, enz.) En eventuele gegraven greppels moeten 
worden gedempt. 

11.3 Accomodatie : 
Op de dag vóór de vertrekdag vermeld op het contract, moet de klant de receptie op de hoogte stellen van de geplande 
vertrektijd. In het geval dat de klant de eindschoonmaak niet wenst uit te voeren, kan hij zich abonneren op de 
"schoonmaakkosten" volgens de geldende tarieven. 
Op de dag van vertrek dient de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te zijn verlaten. Anders wordt u mogelijk voor een 
extra dag gefactureerd tegen de geldende nachtprijs. 
De uitgangsinventarisatie vindt later plaats op van vertrek. 
De borgsom zal uiterlijk 48 uur na het vertrek aan de klant worden geretourneerd, na controle van de inventaris en de 
netheid van de accommodatie, eventueel na aftrek van de kosten van ontbrekende of aangetaste apparatuur, 
reparatiekosten, eventuele schoonmaakkosten indien wordt opgemerkt dat de schoonmaak niet werd uitgevoerd in 
overeenstemming met de gegeven instructies en dat de "schoonmaakkosten" niet waren onderschreven. Het inhouden 
van de aanbetaling sluit een aanvullende vergoeding niet uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag van de 
aanbetaling.. 
 

12 – HUISDIEREN 
12.1 Algemeen 
Huisdieren zijn toegestaan in ons Domaine met uitzondering van honden van de 1e en 2e categorie, met name op 
vertoon van vaccinatiecertificaten. 
Indien toegelaten, moeten ze te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Ze zijn verboden rond zwembaden, in winkels 
voor levensmiddelen en in gebouwen. 
Zo worden uitgelaten voor hun behoeften op de daarvoor bestemde velden buiten de kampeer terreinen. Binnen de 
camping moet de klant alle uitwerpselen opruimen. 
Het is verboden een dier alleen, vastgebonden of opgesloten achter te laten in een auto, noch of de  staanplaats of in 
accommodatie. 

12.2 Staanplaats : 
Dieren worden gratis geaccepteerd  

12.3 Accomodatie : 
Huisdieren zijn tegen betaling toegestaan. 
 

13 - GESCHILLEN - BEMIDDELING 
Mocht u, ondanks al onze wensen om u volledig tevreden te stellen, toch klachten hebben, dan verzoeken wij u dit 
onmiddellijk te melden op de receptie die, ter plaatse, die zal proberen u een antwoord te geven. 



Als het geschil blijft bestaan, moet u ons eerst een schriftelijke klacht sturen naar onze klantenservice: Domaine 
Chasteuil Provence - Route des Gorges du Verdon - 04120 Castellane. 
Een maand later, als u niet tevreden bent, kunt u eenvoudig en gratis contact opnemen met de MEDICYS-
bemiddelingsdienst via elektronische weg door uw dossier in te dienen op www.medicys-consommation.fr, of per 
gewone post (voeg uw e-mail, uw telefonische en schriftelijke klacht bij) naar: Concord - 73, Boulevard de Clichy - 75009 
Parijs 
 

14 – FOTOS EN AFBEELDINGEN 

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, geeft de klant SARL Chasteuil Provence, of een door haar 
aangewezen persoon, uitdrukkelijk en kosteloos toestemming om deze tijdens zijn verblijf te fotograferen, filmen of op 
te nemen en deze beelden, video's en opnames te gebruiken voor een periode van 5 jaar. Deze machtiging geldt ook 
voor alle personen die bij de huurder verblijven. Het doel is de instelling te promoten en te runnen op zijn website, 
brochures, Facebook, Instagram of in toeristische gidsen. 

Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, dient u dit bij aankomst schriftelijk aan de receptie te melden.  

15 – COMPUTING EN VRIJHEID 

De informatie die de klant meedeelt bij zijn bestelling, wordt niet aan derden doorgegeven. Ze zullen alleen worden 
gebruikt door interne afdelingen, voor de verwerking van bestellingen en om de communicatie en het aanbod van 
diensten voorbehouden aan klanten te versterken en te personaliseren. 

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot, 
rectificatie van en verzet tegen uw persoonsgegevens. Om dit te doen, hoeft u ons alleen een schriftelijk verzoek te 
sturen met uw naam, voornaam en adres. 
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