
Reglement mobile homes 
 

 
1. Elke huur is persoonsgebonden en kan zonder schriftelijke toestemming van de campingeigenaar 

niet aan derden worden doorgegeven. 
 

2. Bij elk huurcontract dient een aanbetaling te worden gedaan (30% van het totaal bedrag van uw 
verblijf). Een ontvangstbewijs van dit bedrag zal naar u worden opgestuurd ter bevestiging van de 
reservering. 
 

3. Het restbedrag dient te worden betaald aan het begin van uw verblijf. Mocht dit niet het geval zijn, 
dan wordt de huur beschouwd als geannuleerd door de klant of de eigenaar. Er wordt geen korting 
verleend voor vertraagde aankomst of vroegtijdig vertrek. 
 

4. Bij het niet schriftelijk melden door de huurder dat deze zijn aankomstdatum moet uitstellen, 
wordt de accommodatie 24 uur na de oorspronkelijke aankomstdatum in het huurcontract 
vrijgegeven en er zal geen enkel bedrag worden terug betaald. 
 

5. De eindschoonmaak moet door de klant zelf worden gedaan vóór het terug geven van de sleutels 
op de dag. Van vertrek. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een bedrag van € 30 in rekening 
gebracht. Dit bedrag staat voor 2 uur schoonmaak, voor elk extra uur wordt € 30 extra in rekening 
gebracht. 
 

6. De klant betaalt een waarborgsom van € 200 bij aankomst. 
Dit bedrag wordt terugbetaald na het controleren van de inventaris op de dag van vertrek. 
Mocht de inventaris niet compleet zijn, dan wordt een bedrag ingehouden op de waarborgsom dat 
overeenkomt met de waarde van het kapotte of missende object. 
Bij een belangrijke schade (binnen en buiten structuur) waar het bedrag hoger is dan de 
waarborgsom (€ 200), zal op korte termijn een expert worden geraadpleegd om de kosten van de 
schade in te schatten. 
 

7. U dient het campingreglement te respecteren. Dit reglement staat tot uw beschikking bij de 
receptie van de camping en bij de ingang van de camping. 

 
 
Handtekening huurder:         Datum: 
 
 
 
 
 

Ondertekend terug te sturen samen met de reserveringsbevestiging. 

  
Camping des Lancières 

Rue André Henriat – 89 220 ROGNY LES SEPT ECLUSES - FRANCE 
Tel : 03 86 74 57 50 (in het seizoen) – Tel : 06 74 43 43 04 (buiten het seizoen) 


