
Algemene Reserveringsvoorwaarden 

Om verzekerd te zijn van een plaats, bieden wij u de mogelijkheid tot reserveren. Hieraan zijn een 

aantal voorwaarden verbonden: U kunt een reserveringsformulier invullen of heel eenvoudig online 

reserveren en pas nadat wij uw reservering hebben ontvangen, zullen wij uw reserveringsaanvraag 

bevestigen. In deze bevestiging staat dat uw aanbetaling plus de 16 Euro reserveringskosten en 

annuleringsverzekering kosten (facultatief) binnen 2 weken voldaan moeten zijn. Pas na ontvangst 

van uw aanbetaling en de 16 Euro reserveringskosten en annuleringsverzekering kosten (facultatief) 

is de reservering definitief en bindend voor beide partijen. U krijgt vervolgens van ons bericht dat uw 

reservering definitief is. In dit bericht staan tevens uw gegevens en de reserveringsgegevens 

vermeld.  

NB : voor een standplaats en een huuraccommodatie is de aanbetaling 25% van het totaal 

verschuldigde bedrag + €16 reserveringskosten + annuleringsverzekering kosten (facultatief). 

Indien u reserveert tussen 14 en 3 dagen voor uw aankomst dan zijn de volgende regels van kracht. 

Na de ontvangst van uw reservering zullen wij uw reserveringsaanvraag bevestigen. In deze 

bevestiging staat dat uw aanbetaling binnen 3 werkdagen voldaan moet zijn. Pas na ontvangst van 

uw aanbetaling inclusief de 16 Euro reserveringskosten en annuleringsverzekering kosten 

(facultatief) is de reservering definitief en bindend voor beide partijen. U krijgt vervolgens van ons 

een reserveringsbevestiging waarin staan: uw gegevens en de reserveringsgegevens. 

Voor alle reserveringen minder dan 3 dagen voor uw aankomst verzoeken wij u online te reserveren 

en ook contact met ons op te nemen per telefoon of per mail. 

Wij stellen het op prijs, dat u een eventuele wijziging in uw dag van aankomst meldt. Bij een gemelde 

vertraging in aankomst zal uw plaats nog 48 uur voor u gereserveerd blijven, daarna behouden wij 

ons het recht voor de plaats opnieuw te verhuren, zonder teruggave van de aanbetaling. Bij niet 

gemelde vertraging in aankomst, blijft uw plaats 24 uur voor u gereserveerd, waarna wij de plaats 

opnieuw kunnen verhuren, zonder teruggave van de aanbetaling. Uw plaats is beschikbaar vanaf 12 

uur op de dag van aankomst tot 12 uur op de dag van vertrek. Het restant van uw verblijfsrekening 

dient bij aankomst te worden voldaan. In geval van verlate aankomst of vroegtijdig vertrek om welke 

reden dan ook, is men het kampeergeld voor het totaal van de gereserveerde dagen verschuldigd. 

HUURACCOMMODATIE: STACARAVAN (Mobile home), VAKANTIEHUIS, BUNGALOWTENT 

De huur van een huuraccommodatie is per nacht, behalve in het hoogseizoen is dit per week en loopt 

dan van zaterdag 16:00 uur tot zaterdag 10:00 uur. Bij reservering van huuraccommodatie dient ¼ 

van het totaal verschuldigde bedrag + 16 Euro reserveringskosten en annuleringsverzekering kosten 

(facultatief) te worden aanbetaald. Het restant dient 30 dagen vóór uw aankomst bij ons zijn 

binnengekomen.  

Een waarborgsom van 150 Euro’s contant of per credit card wordt gevraagd bij aankomst. Dit wordt 

aan u terugbetaald bij vertrek, mits het gehuurde in goede orde en schoon wordt achtergelaten.  

Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd, gevaccineerd en getatoeëerd en/of gechipt. N.B. In de 

huuraccommodatie zijn huisdieren ook toegestaan tegen een toeslag. Verzekering en 

annuleringsverzekering 



U dient zowel voor een standplaats als een huuraccommodatie de camping schriftelijk op de hoogte 

te brengen in geval van annulering.  

Het afsluiten van een annuleringsverzekering is facultatief; zij dekt het terugbetalen van de reeds 

aanbetaalde bedragen inclusief het restantbedrag in geval van annulering.  

In het geval men geen annuleringsverzekering heeft afgesloten bij het reserveren van een 

standplaats of huuraccommodatie en men kan niet komen, worden noch de aanbetaling inclusief het 

restantbedrag noch de reserveringskosten terug betaald.  

In het geval men wel een annuleringsverzekering heeft afgesloten, wordt de aanbetaling inclusief het 

restantbedrag terug betaald; de reserveringskosten en annuleringsverzekering kosten echter blijven 

in bezit van Camping Les Deux Vallees. De verzekeringsvoorwaarden zijn beschikbaar bij de receptie 

en op de website.  

BETALING 

De verschuldigde betaling in Euro's kunnen betaald worden per Bank of met Credit Card. Wanneer u 

per Credit Card wilt betalen verzoeken wij u uw Credit Card gegevens telefonisch aan ons te 

verstrekken. 

 

Onze Bankgegevens zijn:  

CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD,  te SARLAT  FRANKRIJK  

IBAN FR76 1240 6000 0554 9027 2140 879  

BIC (SWIFT) AGRIFRPP824  

SARL CAMPING DORDOGNE 2 VALLEES, LIEU-DIT LA GARE, 24220 VEZAC 

 

Gratis WIFI over de hele camping* (*conditions apply). 

* 30 minuten Gratis WiFi per dag over de hele camping per apparaat. Voor de WiFi codes die te koop 

zijn kan er per code maar één apparaat tegelijk online. Het is mogelijk de code te delen met anderen 

maar per code kan er maar één gebruiker/ apparaat online zijn. Het is niet mogelijk om met één code 

meerdere apparaten tegelijkertijd online te gaan/ zijn. 


