Activiteitenagenda

Volwassenen,
adolescenten

• Waterpark van 2000m² met 3 zwembaden waarvan 1 verwarmd met bubbelbad en glijbanen. Dit bad is geopend
van 26 maart tot en met half oktober
(gratis). De twee andere zijn geopend vanaf 16 april tot en met september
(gratis).
• Sauna, tennis, midgetgolf, sportterrein,
jeu-de-boulesbaan, pingpong, kinderspeeltuintje
• Fitness, gym, watergymnastiek, kinderclub: geopend in juli en augustus (gratis
maar op vertoon van de clubkaart).
• Wellness center : massages & beauty care :
juli, augustus : 6 Dagen per week. April, mei,
juni, september, oktober : op afspraak
• Verhuur van fietsen van april tot oktober
(betalend)
• Biljard, elektronische spelletjes in juli en
augustus (betalend)
• Clubkaart “la liberté”: gratis, geeft toegang tot bovengenoemde activiteiten.
Geldt tevens ook voor de bibliotheek en
het uitlenen van klein materiaal.
Verplichte waarborgsom van 200 €,
terugbetaald bij vertrek, toegangskaart
voertuig + armbandjesvoor zwembaden
inbegrepen.

• Dansavonden,
karaoke,
cabaret
voorbereid door de kampeerders zelf:
hypnose, foam party, spektakels   
(zang, magie, dans…)
• Zwembadspelen, gezelschapsspelen
• Wedstrijden en toernooien: Ping pong,
midgetgolf, tafelvoetbal, tennis, kaartspelen, jeu-de-boules, minitriatlon…

Gereserveerd
voor de kinderen
• De clubs: ponyclub 1 x per week,
knutselen, kokkerellen, tekenwedstrijden, circus
• Speurtochten
• Mini disco
• Zwembadspelen, gezelschapsspelen,
balspelen
• Toernooien: minitriatlon, tafeltennis,
tennis, midgetgolf…

Wat is er te zien
of te doen in de
omgeving?
De camping ligt in het regionale natuurpark “la Narbonnaise”: omringd door
wijngaarden, langs 3 zijden omgeven
door kanalen en langs 1 zijde door een
weg. Op 300 meter loopt het kanaal “la
Robine” geklasseerd tot werelderfgoed
dat langs een spoorlijn loopt.
Op 6 km van Narbonne, 7 km van Gruissan
Op 300 meter van het meer van Bages
Op 10 km van het treinstation van Narbonne
Op 65 km van de luchthaven van Carcassonne
Op 90 km van Spanje
• Discotheken in Narbonne en Gruissan
• Pianobars, casino, bioscoop, une bowling,
ijsbaan, lunapark, accrobranche
• Restaurants • Overdekte markt
• Boottochten, vissen
• Jet Ski, duiken, kite surf, klimmen
• Excursies (abdijen, site van de Katharen,
Safaripark in Sigean, Cité de Carcassonne,
Canal du Midi, het paleis van de aartsbisschoppen te Narbonne, roze fl amingo’s, vissersdorpjes, het massief “La Clape” Villages
des pêcheurs...).

Reserveringscontract 2018

Voorbehouden

Terug te zenden naar: Yelloh Village Camping Les Mimosas - Chaussée de Mandirac - 11100 NARBONNE - France

aan de camping

Naam __________________________________________________________________________________ Voornaam __________________________________________________________
Adres _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode ____________________________ Plaats _________________________________________________________________ Land ___________________________________________
Telefoon___________________________________________GSM_______________________________________ Email_________________________________________________________
Beroep

Dhr :__________________________________________________________________Mevr: :_______________________________________________________________________

• Waar kent u onze camping van?
r Reeds klant

r Vrienden

r Doortocht

r Toeristische dienst

r Gids (welke?)___________________________ Anderen________________________________________

Ik, ondergetekende wil graag een accommodatie bespreken:
• STAANPLAATS
r Confort ✿

• VERHUUR

r Confort ✿✿

r Grand Confort ✿✿✿

Van (dag van aankomst)_____________ tot (dag van vertrek)________________
Afmetingen: r Tent_______________________ r Caravan______________________
Aantal huurkoelkasten

r Studio 4 pers. ✿✿
r Cottage Pacifique 4 pers. ✿✿
r Cottage Plancha 4 pers. ✿✿✿
r Cottage Corbières 4 pers. ✿✿✿
r Cottage La Clape 4 pers. ✿✿✿✿
r Chalet Bages 5 pers. ✿✿✿
r Cottage Evasion 6 pers. ✿✿✿✿
r Cottage Florès 6 pers. ✿✿✿
r CottageParadisia 6 pers. ✿✿✿✿
Van (dag van aankomst)_________________tot (dag van vertrek)_________________

(onder voobehoud van beschikbaarheid) o JA o NEE

U kunt in de prijslijst de minimum lengte van uw verblijf en de aankomst- en vertrekdagen controleren

Annuleringsverzekering : 15 € alle taksen inbegrepen per verblijf o JA o NEE

Annuleringsverzekering : 3 € alle taksen inbegrepen per nacht o JA o NEE

Aanbetaling : 25% per verblijf ___________________________________________ €

Aanbetaling : per verblijf____________________________________________________ €

• Aantal personen: - 3 jaar :_____________________ - 7 jaar :_________________________ van 7 tot 17 jaar :_____________________18 jaar en ouder : _____________________
NAAM

Voornaam

Geboortedatum

NAAM

Voornaam

Geboortedatum

1.......................................................................................................................................................................................................................... _

1.......................................................................................................................................................................................................................... _

2.......................................................................................................................................................................................................................... _

2.......................................................................................................................................................................................................................... _

3..........................................................................................................................................................................................................................

3..........................................................................................................................................................................................................................

• Aantal huisdieren(vaccinatieboekje verplicht)__________________________________ Aantal auto’s ____________________________________
• Verhuur van lakens:

Aantal lakens 160 cm________________________________ 140 cm___________________90 cm__________________

Ik, ondergetekende heb kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden en accepteer deze. Tevens verklaar ik mij te houden aan het kampeerreglement en
bij aankomst het resterende bedrag van het gereserveerde aantal dagen van mijn verblijf te betalen.
• Betalingswijze :

r Franse bankcheque

r Bankoverschrijving

r Credit Card nr_______________________________________________________________________

Bank_______________________________ Vervaldatum.________________________________ 3 laatste cijfers op de achterzijde van de kaart________________________________
Datum____________________________

Handtekening

Uw wensen (naargelang onze beschikbaarheid, niet contractueel)___________
____________________________________________________________________________

Reserveringsvoorwaarden
De reservering is pas definitief na schriftelijke de
aanbetaling en ontvangst van de gevraagde
aanbetaling en reserveringskosten.
STAANPLAATS:
Aankomsttijd: tussen 14 uur en 20 uur
Vertrektijd: tussen 08 uur en 12 uur
* Voor ieder laattijdig vertrek kan een extra dag
in rekening worden gebracht tegen de prijs van
de nacht in kracht.
CHALETS EN COTTAGES:
Aankomsttijd: tussen 16 uur en 20 uur
Vertrektijd: tussen 08 uur en 10 uur
• Minimum 7 nachten in juli en augustus
• Bij aankomst zal u een waarborg van 200 €,
gevraagd worden die zal wordenterugbetaald bij vertrek exclusief eventuele
schade.
• Wanneer de chalet of stacaravan niet schoon
wordt achtergelaten zal er 70 € in rekening
worden gebracht.
Personen die op de camping verblijven, dienen een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
De reservering is op naam en kan niet worden
overgedragen.
Het resterende bedrag van uw verblijf dient
30 dagen voor aankomst betaald te zijn met
betrekking tot boekingen en de dag van uw
aankomst met betrekking tot een last-minute
verblijf.
GROEPSBOEKING
Ledere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen
en zich tezamen verplaatesen met dezelfde
motieven, op dezelfde ver blijfsdata en in hetzelfde Yelloh! Village, wordt beschouwd als een
groepsboeking.
Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking,
gelieve contact op te nemen met het Yelloh!
Village van uw keuze via telefoon, e-mail of via
onze rubriek ‘Ons Contacteren’. De gecontacteerde Yelloh! Village camping behout zich het
recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen
vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.
BETALINGSVOORWAARDEN:
• Bij reserveringen die meer dan 30 dagen voor
de aankomstdata zijn gedaan, dient, op het
moment van de boeking, een aanbetaling van
25% van de totaal van verblijfskosten betaald
te worden. Het restbedrag dient uiterlijk 30
dagen voor de dag van aankomst te worden
betaald.
• Bij reserveringen die minder dan 30 dagen voor
de aankomstdata zijn gedaan, dient, op het
moment van boeking, de volledige verblijfskosten te worden betaald.
• Indien de verblijfskosten niet binnen de
gestelde termijn worden betaald, behoudt het
dorp zich het recht voor om uw boeking te
annuleren en het al betaalde bedrag te
houden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN:

❶• Indien u ons niet tijdig op de hoogte brengt

van een verlate aankomst per e-mail of
aangetekend schrijven, wordt de gereserveerde plaats gedurende 24 uur na de gereserveerde aankomsttijd voor u beschikbaar
gehouden maar daarna vervalt de reservering en de aanbetaling + de reserverings
kostenworden niet terugbetaald.
    • Telefonische berichten betreffende wijziging
van de aankomstdatum worden niet in
aanmerking genomen.
❷ NIET GEBRUIKTE PRESTATIES:
Elke door u onderbroken of ingekort verblijf
(late aankomst, vroegtijdig vertrek), zal niet
resulteren in een terugbetaling.
❸ ANNULERING DOOR kampeerder:
Annuleringskosten kunnen worden gedekt door
de garanties voorgestelde opheffing van de ‘Village’.
Geen restitutie zal worden gemaakt zonder een
garantie abonnement of een annuleringsverzekering (zie beëindiging verzekering).
Iedere annulering van een reservering dient
schriftelijk (aangetekend) bij de camping Les
Mimosas ingediend te worden. De terugbetaling van de reeds betaalde bedragen zal plaats
vinden na het in mindering brengen van de bedragen hieronder vermeld.
Indien de annulering plaatsvindt:
• Meer dan 30 dagen voor de datum van aankomst: de aanbetaling zal worden ingehouden
door de ‘Village’.
• Minder dan 30 dagen voor de datum van aankomst: 100% van de totale prijs zal worden ingehouden door de ‘Village’.
❹ ANNULERINGSVERZEKERING - SAMENVATTING
VAN DE GARANTIE:
Voordat u vertrekt, of tijdens uw verblijf, annuleringsverzekering dekt de kosten van de contractbreuk indien een van de volgende situaties zich
voordoet:
- Ziekte, ongeval of overlijden van een familielid,
- Complicatie van de zwangerschap vóór de
zevende maand,
- Woningschade aan uw eigendommen waarbij
uw aanwezigheid noodzakelijk is,
- Ontslag door economische reden,
- Ongeval of diefstal van uw voertuig en / of
caravan op de weg,
- Annulering of wijziging van de vakantiedata
door de werkgever.
(De volledige voorwaarden met betrekking tot de reikwijdte, de voorwaarden en beperkingen van deze garantie
zijn verkrijgbaar bij de verzekeraar op aanvraag:
Campezcouvert +33 248 656 405 - www.campez-couvert.
com/declaration/-sinistres@campez-couvert.com)

Prijzen:
Voor locaties 15 € inclusief BTW voor het verblijf
Voor verhuur: 3 € inclusief BTW per nacht.

Geschil : Klachten betreffende de non-conformiteit van
de dienstverlening ten opzichte van de contractuele
verplivhtingen dienen per post of e-mail te worden ingediend
bij de beheerder van het bet rokken campingdorp of bij Yelloh!
Village.
Bemiddeling : In geval van een geschil met een van de
vestigingen van onze groep, kun je op de volgende wijze
contact met ons opnemen :
- verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging
aan de beheerder van het betreffende vakantiedorp.
- verstuur een kopie van deze brief aan de klantendienst via
customerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH!
VILLAGE - BP 68 - 7 chemin du Môle - 30220 AIGUES MORTES
- FRANCE
Als u het niet eens bent met onze reactie dan heeft u de
mogelijkheid om beroep te doen bij een bemiddekignsbureau. Het
beroep dat u wilt uitvoeren moet binnen een maand binnen zijn bij
het “Centre de médiation Medicys“. U kunt u beroep schriftelijk per
brief of mail bij Medicys bafleveren. Per mail: www.medicys.fr
Met de post: Medicys - 73 boulevard de Clichy - F-75009 PARIS

KAMPEERREGLEMENT:
VOOR HET WELZIJN VAN IEDER ONDER ONS!
VERKEERSCIRCULATIE:
Snelheidsbeperking van 10km/uur (stapvoets). Parkeren op de weg
is verboden. U moet u parkeren op uw eigen staanplaats zelf al is de
plaats naast u toch vrij.
HYGIËNE: De elementaire hygiëneregels moeten in acht worden
genomen in de sanitaire voorzieningen en in de zwembaden.
VEILIGHEID: De campingdirectie stelt zich niet aansprakelijk in geval
van diefstal of ongevallen
op het terrein. Waardevolle voorwerpen kan u in een kluis bij de
receptie opbergen.
Het dragen van de zwembandjes in juli en augustus is verplicht. Een
waarborg van 20 € wordt gevraagd voor deze zwembandjes en de
toegangskaart van de wagen.
LAWAAIOVERLAST: Luidruchtige activiteiten zijn verboden tussen
23 uur en 08 uur met uitzondering van de door de camping
georganiseerde activiteiten.
BEZOEKERS: Bezoekers zijn toegestaan van 8 uur tot 21 uur. Geen
enkele bezoeker mag het terrein betreden zonder toestemming van
de receptie. De bezoekers krijgen een toegangskaart.
KINDEREN:
Kinderen
vallen
onder
de
verantwoordelijkheid van hun ouders. De camping is niet verantwoordelijk
voor het gebruik van de speeltoestellen.
HUISDIEREN: Honden die als gevaarlijk beschouwd worden zijn niet
toegelaten. Zij moeten ingeënt zijn, niet agressief zijn en ten alle
tijden aan de lijn gehouden worden.
Het is verboden om ze aan bomen of planten vast te maken en u
mag ze vooral niet alleen achterlaten indien u niet aanwezig bent.
VRIJHEID VAN INFORMATIE:
De informatie met betrekking tot uw bestelling wordt niet
doorgegeven aan derden. Deze informatie zal door de ‘Village’
en ‘Village Yelloh’ als vertrouwelijk worden behandeld. Ze zullen
alleen gebruikt worden door de interne afdelingen van de ‘Village’
en ‘Village Yelloh’ voor de verwerking van uw bestelling, en om,
op basis van uw interesses, de communicatie en dienstverlening
voorbehouden aan klanten van de ‘Village’ en ‘Village Yelloh’, te
versterken en te personaliseren. In overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht
op toegang, rectificatie en verzet van uw persoonlijke gegevens.
Om dit te doen, hoeft u alleen dit door te geven aan de ‘Village’
per post, met vermelding van uw naam en adres

Kampeerders die verblijven op onze camping zijn verplicht
het campingreglement in acht te nemen. Bij overtreding zal
de kampeerder van het terrein worden gestuurd.

Boxershorts
Verboden bij en in
de zwembad

Imp. de Bourg - Narbonne

Honden van 1ste
en 2de categorie
verboden

Individuele barbecue
met houtskool
verboden

Espagne

GPS : 43.137076 / 3.026313
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