RESERVATIE FOORWAGEN
Overeenkomst tussen:
EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen VZW
Strandweg 6
BE-2275 Lille
+32 (0)14 55 79 01
info@lilsebergen.be
www.delilsebergen.be
en huurder:
Naam
Straat + huisnummer
Postcode + gemeente
Land
Telefoonnummer
E-mail adres
Gegevens bankrekening
Periode reservering
Vakantieverblijf

Familie

IBAN:
Foorwagen

1. De kampeerder huurt van de EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen VZW (hierna genoemd “De Lilse
Bergen”), die aanvaardt, een vakantieverblijf (foorwagen) op de camping. De periode begint altijd om 16u op de
begindatum en eindigt altijd om 12u op de einddatum van het verblijf.
2. Het vakantieverblijf mag uitsluitend als tweede verblijfplaats dienen.
3. Huisdieren zijn niet toegelaten in de foorwagen.
4. Een inventarislijst vind je op de website en zit tevens in het informatiemapje dat u ontvangt bij aankomst. Tekorten
of gebreken dienen binnen het uur na aankomst gemeld te worden op de receptie. Na controle hiervan stelt de
huurder zich verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van toebehoren.
5. De huurder verbindt er zich toe om na afloop van de huurperiode het gehuurde goed degelijk gepoetst en in zijn
oorspronkelijke staat terug af te geven. Hierbij houdt hij zich aan de volgende punten:
a) Alle keukengerei wordt gereinigd en ordelijk teruggezet op de daartoe bestemde plaats in de kasten (zie
vermelding in de kast).
b) De binnenkant van de kasten dient gereinigd te worden.
c) De vuilnisbak dient geledigd te worden in de daartoe bestemde container.
d) Alle materiaal, zoals o.a. dekbed, kussens e.a., dient op de daartoe bestemde plaats teruggelegd te worden.
e) De gehuurde overtrekken dienen van de dekbedden verwijderd en samen met de hoeslakens verzameld te
worden op de tafel.
6. Bij aankomst ontvangt de huurder 1 sleutel van de inkomdeur en een toegangskaart voor de slagbomen. Voor
deze laatste wordt een borg aangerekend van € 25. Beide dienen ingeleverd te worden bij vertrek.
7. De huurder kent het reglement van De Lilse Bergen dat ook voor hem van toepassing is.
8. Er mag geen materiaal tussen de vakantieverbijven onderling uitgewisseld worden.
9. Alle verschuldigde bedragen worden, conform de tarieflijst van het lopende jaar, voldaan alvorens men de
foorwagen betrekt. Reserveringen voor een volgend jaar zijn mogelijk onderhevig aan tariefwijzigingen.
10. Na vertrek worden de foorwagen en de inventarislijst nagekeken en worden eventuele kosten verrekend met de
borg. Het tegoed wordt teruggestort. Ingeval van schade aan het interieur en ingeval van extra poetswerk
(€ 40/uur) wordt een vergoeding aangerekend.
11. Als waarborg voor het nakomen van zijn verplichtingen, betaalt de huurder een som van € 125. Deze som wordt
afgerekend bij betaling van de huurperiode zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. De waarborg en de borg
voor de toegangskaart worden via de bank overgemaakt binnen de 14 dagen na vertrek.
12. Keukenmateriaal is voorzien in de foorwagen. Bed-, bad- en huishoudlinnen moeten meegebracht worden.
Bedlinnen kan gehuurd worden (€ 25/foorwagen).
13. Deze huurovereenkomst wordt pas definitief na volledige betaling van de voorschotrekening. Bij gebrek
aan betaling voor de vermelde vervaldag, vervalt de huuroptie zonder verwittiging.
14. De volledige huursom, inclusief de huur van bedlinnen en de waarborgen voor foorwagen en toegangskaart,
dient vereffend te zijn bij aankomst.
15. Standaard annuleringskosten in % van de overeengekomen prijs: meer dan 3 maanden voor aankomst: 15%;
minder dan 3 maanden voor aankomst: 50%; minder dan 2 maanden voor aankomst: 75%; minder dan één
maand voor aankomst: 90%; bij aankomst of vervroegd vertrek: 100%.
Voor akkoord,
De huurder

Directeur
Bart Verheyen

