Algemene voorwaarden huurders chalet
Voor een aangenaam verloop van Uw verblijf vragen wij Uw medewerking voor volgende punten:;
1. Aankomst en vertrek
- Dag van aankomst: tussen 15u00 en 18u00 kan men zich aanmelden aan de receptie.
- Dag van vertrek: tussen 9u00 en 10u30 kan men zich terug aanmelden aan de receptie.
Indien de chalet niet vrij is voor 10u30 wordt er een extra nacht aangerekend.
2. De chalet
- Bij aankomst de chalet controleren op orde en netheid, alsook de inventaris (die zich in
elke chalet bevindt) na te gaan of deze volledig aanwezig is. Bij eventuele
onregelmatigheden of tekorten kunt u dit melden aan de receptie, zodoende kunnen wij dit
alsnog verhelpen.
- Het huishoudelijk afval deponeert u in de container aan de ingang van de camping. PMDafval deponeert u in de blauwe vuilbak, juist buiten de camping aan uw rechterkant staan
glascontainers.
- Bij vertrek van de gehuurde chalet dient de huurder zelf de eindschoonmaak van de chalet
te verrichten en volledig op te ruimen, zoals:
o Alle vaat afgewassen en terug in de kasten zetten,
o Koelkast en vriesvak leegmaken en uitwassen,
o Kookvuur en aanrechten reinigen,
o Schoonmaken van de microgolfoven,
o Kussens van de zetels en stoelen afwassen,
o Toilet schoonmaken met het WC-product die u ter beschikking krijgt,
o Alle gootstenen (keuken en badkamer) en douchebak reinigen én ev. restanten
verwijderen,
o De ruiten van de douchecabine drogen met een doek,
o Controleren of alle kasten in de chalet leeg zijn,
o Nat dweilen van de volledige vloer (ook onder de bedden!),
o Alle verwarmingstoestellen afzetten (boiler en frigo aan laten),
o Indien terras: vegen met borstel,
Het is steeds mogelijk een stofzuiger af te halen aan de receptie.
Bij onvoldoende wordt er een toeslag van 85 euro aangerekend.
-

Indien u de eindschoonmaak niet zelf wenst te doen, betaalt u 85 euro schoonmaakkosten.
In dit geval controleren wij bij vertrek of de inventaris compleet en niet beschadigd is, de
caravan netjes is achtergelaten, geen vuilnis meer achterblijft en er geen afwas meer
staat.

-

Dekens en hoofdkussens zijn aanwezig, de bed overtrekken en kussenslopen niet!
Het is evenwel mogelijk om dit te huren aan de receptie, deze kosten 10 euro per persoon.
Ook handdoeken zijn niet aanwezig in de chalet.

-

Bij schade of tekort aan inboedel of schade aan de chalet wordt de waarborg niet
teruggegeven en worden eventueel kosten in rekening gebracht ten laste van de huurder.
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-

Het is ten strengste verboden te roken in de chalet!

-

Bij vroegtijdig vertrek van de huurder, om gelijk welke redenen, wordt er niets
terugbetaald. Onderverhuring en overdracht zijn niet toegelaten.

-

Huisdieren zijn toegelaten, mits toestemming van de verhuurder.

-

Op aanvraag kan men een babybed en/of kinderstoel gratis verkrijgen. (beperkt aantal!)

-

U kan slechts één wagen bij één gehuurde chalet plaatsen. Door het betalen van de
waarborg bij aankomst ontvangt u ook een kaart om binnen en buiten te rijden van 8u00
tem 22u30. Daarna kan u de wagen buiten de camping parkeren. Bij verlies van deze
toegangskaart wordt de helft van uw waarborg ingehouden.

-

Het is verboden bijzettentjes, aanhangers of bestelwagens te stallen op het gehuurde
perceel.

-

Er kunnen op aanvraag extra dekens of een parasol afgehaald worden aan de receptie.

3. Reservatie
- De helft van de totale huurprijs dient betaald te zijn binnen de 14 dagen na reservatie.
-

De resterende helft van de totale huurprijs én de waarborg dienen betaald te worden bij
aankomst in de receptie.

-

De waarborg per chalet bedraagt 200 euro, deze dient contant betaald te worden aan de
receptie of via reservatie met uw creditkaart.

-

Indien de huurder binnen de 24uur na de incheck-aankomstdatum niet is aangekomen,
vervalt het voorschot volledig en wordt de verhuring automatisch geannuleerd.

-

Wij verhuren geen chalets aan alleenreizende jongeren onder de 18 jaar.

Iedere kampeerder is verplicht het huishoudelijk reglement van de camping na te leven.
Deze hangt uit aan de receptie.
Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze camping !
Voor alle info over Koksijde en omstreken, bent u steeds welkom in onze receptie.
Na openingstijden van de receptie, kunt u ons steeds bereiken op de parlefoon die hangt naast
de deur van de receptie of op 058/51.22.39

Camping Eureka
Camping Bloemenduin

www.chaletskoksijde.be

