SUITE TARIFS (vervolg tarieven)
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Onze prijzen zijn inclusief: toegang tot zwembad, bubbelbad, waterglijbanen en alle installaties,
deelname activiteite, aquagym. welkomstkit in accomodaties... welkomstborrel juni, juli, augustus.
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Niet bij de prijs inbegrepen: millieubijdrage: 1€/pers/dag vanaf 18 jaar, huur lakens 20€, huur
handdoekenpakket 2 pers 20€.
Hotelservices:
Schoonmaak 90€
Ontbijt 6€ /pers
Half-pension 200€/pers/week buiten juli/aug.
Transfert vliegveld : 150€ retour
Stalling 360€ jaar
Vaste plaats stacaravan 2990€
Vaste plaats caravan 2430 €
Gratis Wifi
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Duur van een verblijf:
- van 01/06/2019 t/m 31/08/2019, aankomst en vertrek op zaterdag, zondag of woensdag. De rest
van het seizoen is huur van en tot elke dag van de week mogelijk,voor ten minste 2 nachten.
Aankomst vanaf 16u, vertrek tussen 8u en 12u.
- Huisdieren (geldig bewijs van inenting tegen hondsdolheid) zijn alleen toegestaan in de chalets
Luciole en een betaling van de eindschoonmaak (90€) is verplicht.
- Moltons, kussens en dekens aanwezig in de accommodaties, lakens en handdoeken niet voorzien,
deze zijn wel te huren
Reserveringskosten
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20 € voor een verblijf van 1 week of langer , 10 € voor een verblijf korter dan 7 nachten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Aankomst en vertrek
– Voor de kampeerplaatsen: de verhuur van een staanplaats begint om 12u en moet voor 12u
weer vrijgemaakt zijn.
– Voor de accommodaties: de huur begint om 16u en het vertrek moet vallen tussen 8u en 12u.
Bij aankomst wordt een borg van 150 € van u verlangd.
– De accommodaties dienen volledig gereinigd te worden achtergelaten. Na controle, bij het
inleveren van de sleutel, wordt u de borg teruggegeven. Mocht de accommodatie niet goed
zijn schoongemaakt voor vertrek, brengen wij 90 € in rekening.
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Betalingsvoorwaarden
– Bij reserveringen meer dan 30 dagen voor begin van uw verblijf, wordt een aanbetaling van
30% van u verlangd; de restbetaling dient 30 dagen voor aankomst te worden voldaan.
– Bij reserveringen minder dan 30 dagen voor begin van uw verblijf, dient het volledige bedrag
van het verblijf te worden voldaan op het moment van reserveren.
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Annulering
– Een annulering van de reservering kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. Terugbetaling
van de betaalde bedragen gebeurt volgens de voorwaarden van de « Annuleringsgarantie »
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van Origan. Hebt u deze annuleringsgarantie niet afgesloten, dan blijven de betaalde bedragen
in het bezit van camping Origan.
– Restitutievoorwaarden: het afsluiten van de annuleringsgarantie is vrijblijvend maar we raden u
aan dit wel te doen. Deze bedraagt 3% van het verblijfstarief.
In alle gevallen van annulering wordt het volgende in rekening gebracht: de administratiekosten, plus
25% van het totaalbedrag van de reservering als u meer dan 16 dagen voor aankomst annuleert; het
totaalbedrag van uw reservering als u binnen 16 dagen van uw aankomst annuleert of als u zonder
tegenbericht op de voorziene datum bent aangekomen..
– Terugbetaling van de bedragen vindt plaats in geval van force majeur: ongeval, ziekte, ontslag,
overlijdensgeval in de familie.
–

De klant houdt het campingdorp niet aansprakelijk in geval van schade door vallende takken,
noodweer, natuurrampen, diefstal, inbraak, breuk...
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1.

Respect der naturisten: naturistisch leven betekent nadruk leggen op zelfrespect, respect voor
anderen en hun opvattingen en respect voor het milieu. In deze rustige en rustgevende
omgeving, past een ieder erop het geluidsniveau te beperken, stapvoets te rijden, liever te voet of
op de fiets ergens heen te gaan, materiaal en installaties te respecteren, en hechten mensen er
veel waarde aan een milieuvriendelijke medebewoner te zijn.

2.

Het onbehagen van een naturist: we staan tot uw beschikking als u vragen of onzekerheden
heeft. Veel ouders maken zich bijvoorbeeld zorgen over de preutsheid van hun tieners en hun
ongemak wat betreft het blootzijn. Maakt u zich geen zorgen; wij houden rekening met hun
behoefte aan privacy en respecteren hun terughoudendheid. Origan tolereert dat ze met een
pareo of handdoek om lopen (behalve op de stranden en in het zwembad).

3.

Label qualité Tourisme: de verbinding Kwaliteit Toerisme verzekert u van een mooie vakantie
met een kwaliteitsgarantie, voor alle dienstverleningen. Via het ondertekenen van het Plan
Kwaliteit Toerisme, geeft het camping-dorp Origan aan de kwaliteit te respecteren en zich elke 3
jaar aan een controle te onderwerpen.
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