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Le Village Tropical
Denk reeds aan uw zomervakantie en probeer eens een Nieuwe- StijlCamping. In het idyllische kader van een tropische tuin, met meer
dan 1 000 bananenbomen… kortom een droomlandschap op slechts
10 minuten (12Km) van de uitgestrekte ZANDSTRANDEN VAN DE
LANDES, aan de ATLANTISCHE OCEAAN.
Reserveer nu reeds uw huurverblijf: een
“case créole” . Of reserveer uw stacaravan
of de staanplaats voor uw caravan. Er
wacht u een onvergetelijke vakantie !
Het Village Tropical Sen Yan, met een
oppervlakte van 14.000m² voor 550
kampeerplaatsen, inclusief 370 huuraccommodaties, bevindt zich in het hartje
van de Landes-streek, te midden van de
bossen, slechts 10 minuten van de eindeloze
stranden verwijderd, halverwege tussen
het Arcachon-Bekken en Biarritz.
Sinds mensenheugnis treft u hier nog
altijd dezelfde prachtige omgeving aan, de
Landes met haar pijnbomen en de Oceaan
met haar stranden.
Les Landes (9 360 km2) is het op één
na grootste departement van Frankrijk.
De natuur, ontstaan door het werk van
verschillende generaties landbouwers en
bosbouwkundigen, is overal aanwezig. Het
klimaat van Aquitaine is in de winter zacht
en in de zomer gematigd.
Het traditionele beeld van de Landes
wordt gevormd door de oneindige stranden
van fijn zand, afgezet door de duinen
waarachter zich de onmetelijke bossen
uitspreiden.
SEN YAN lijkt wel een exotisch paradijs
met haar weelderige begroeiing, waar
de palmen, bananenbomen en cannas een
kleurrijk voorbeeld van zijn. In deze
omgeving vindt u SEN YAN, een uiterst
modern en comfortabel kampeer-en
caravanterrein. Al onze gebouwen zijn
toegankelijk voor mensen met een
beperking, maar geen enkele van onze
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huuraccommodaties is hier specifiek op
aangepast. De huuraccommodaties zijn
geopend van week 20 t/m week 35, het
kampeergedeelte is open van 1 juni t/m 5
september.
Spa-baden,
sauna’s,
zwembaden,
overdekt zwembad, WATERGLIJBANEN
conditietraining, trimmen, tennis, mini-golf,
petanque, pijl en boogschieten, tafeltennis,
speelgelegenheid voor kinderen, crosscountry fietsen te huur… En dat is nog
niet alles, dit terrein heeft eveneens
uitstekende kwaliteitsvoorzieningen.
Naast
de
3
reeds
beschikbare
zwembaden, kunt u ook van een waterspeelruimte genieten.
Sinds 2020 kunt u gebruikmaken van een
kunstmatige lagune, omringd door een
privéstrandje met palmbomen.
Tijdens het hoogseizoen is er permanent
recreatie, (men organiseert meer dan 20
activiteiten). Er worden vele ontspanningsmogelijkheden geboden in een gemoedelijke
sfeer, met voor de kleintjes een mini-club.
De avond wordt opgevuld met een recreatieprogramma en tweemaal per week een
dansavond, t.e.m 00. 30 u.
Tijdens het laagseizoen biedt het centrum
ontspanningsactiviteiten aan, gebaseerd
op een terugkeer naar de natuur en het
verkennen van de regio.

VOORZIENINGEN EN
DIENSTRVERLENING
l DE RECEPTIE : is open van 9.00 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 19.00 uur. U kunt er
terecht voor vragen omtrent uw verblijf, diverse
diensten (lakenverhuur, shows, welzijnsmassages,
hutten op het Caribische strand), voor toeristische informatie en voor goede adressen die een
bezoekje waard zijn.
l BAR – RESTAURANT “ LE LAGON”: aan het
zwembad gelegen in de schaduw van exotische
strohutten, biedt u een smakelijke en veelzijdige
keuken in een prachtige omgeving. Volledig
gerenoveerd en vernieuwd voor 2022, is het
toevertrouwd aan een nieuw, zeer professioneel
team.
l BIJ HET AFHAALCENTRUM PIZZERIA “LE
BANANIER” ruikt het heerlijk naar pannekoeken
en wafeltjes, u kunt daar snel een hapje eten.
l BAR “LA TAVERNE”, middelpunt van activiteiten in Sen Yan.

l NATUURLIJK is er ook een campingwinkel waar
u levensmiddelen, brood, banket en kranten kunt
kopen. Er is ook een wasserette.
l DRIE TOILETGEBOUWEN bieden een modern
en aangenaam comfort. Ze zijn voorzien van de
modernste sanitaire voorzieningen om ook onze
klanten in het voor- en naseizoen te kunnen
verwelkomen. Er is een speciale kinderruimte met
een babybadje, een douche, wastafels en toiletten
voor kinderen onder de 12 jaar.
l INTERNET : De camping is uitgerust met een
Wi-Fi hotspot (betaalde dienst). Wanneer u zelf
een 4G box heeft, kunt u op de camping verbinding
maken met de Franse netwerken van Bouygues
Télécom en SFR.

KALENDER VAN DIENSTVERLENING EN RECREATIE
DIENSTVERLENING
l De weken 20 tot 35 : Wasserette, Bar-restaurant, pizzeria, televisie, Half board, spelkamer.
l De weken 27 tot 35 : Restaurant, afhaalcentrum, kranten.
l De weken 25 tot 35 : Levensmiddelen.

RECREATIE
l De weken 20 tot 35 : Verwarmd overdekt zwembad, tennis, mini- golf, ping-pong, street-basket,
spelletjes voor kinderen, animaties.
l De weken 23 tot 35 : Onoverdekte zwenbaden.
l De weken 27 tot 34 : Kunstmatige lagune, Waterglijbanen, miniclub, pijl en boogschieten,
avondprogramma’s, disco-avonden, spa, kano en kajak varen, watergymnastiek, fietsverhuur door een
externe verhuurder.

INVENTARIS

- 4 of 8 platte borden
- 4 of 8 diepe borden
- 4 of 8 taartbordjes
- 4 of 8 bols
- 4 of 8 glazen
- 2 schalen
- 1 kan
- 1 slakom
- 1 koffiepot met
filter
- 1 blikopener
- 1 kurkentrekker
- 1 slabestek
- 1 onderzetter

- 1 plastic zeef
- 2 plastic bakken
- 6 klerenhangers
- 1 dweil
- 1 beschermhoes per
bed
- 1 deken per bed
- 6 of 10 eetlepels
- 6 of 10 vorken
- 6 of 10 messen
- 6 of 10 theelepeltjes
- 1 set pannen
- 1 koekepan
- 1 braadpan van

aluminium
- 1 opscheplepel
- 1 vergiet
- 1 spatel
- 1 pollepel
- 1 broodmes
- 1 vleesmes
- 1messenlegger
- 1 broodplank
- 1 bezem
- 1 zwabber
- 1 droogrek voor de
was
- 1 kussenrol per vast

bed
- 1 brandblusser
- 1 micro waves
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ONTSPANNING
Op het terrein Sen Yan zelf beschikt u over: 3
ZWEMBADEN omringd door een betegeld solarium
beschut door bananenbomen, palmen en kleurrijke
tropische bloemen. Kortom een trekpleister voor
zwemliefhebbers. 3 ZWEMBADEN gratis, geopend van
10.00 uur 19.00 uur, zonder toezicht.
l EEN OVERDEKT VERWARMD ZWEMBAD, met
directe toegang tot een wellnesscentrum met spa en
sauna, hammam. U moet betalen voor toegang tot deze
wellnessactiviteit.
l EEN PRACHTIGE KUNSTMATIGE LAGUNE met
tropisch strandje. De lagune ligt naast de camping en
biedt bezoekers een plek om heerlijk weg te dromen
in een paradijselijke sfeer.
l WATERGLIJBANEN : Twee versierde glijbanen en
enig in hun bestaan: ze functioneren van 11.00 uur tot
13.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00uur.
l DE TROPISCHE WATERTUIN het grote spel voor de
kleintjes. Tussen reiger, papagaai, bloemen en flamingo’s is
dit een waar waterpretpark. Geopend van 11.00 tot 13.00 en
van 16.00 tot 19.00.
l EEN MINI-GOLF : Een zeer goed doordachte, echte,
18 hole-golfbaan in miniatuur, temidden van tropische
plantengroei, met watervallen en kiezelstenen; bij eenieder
die het bezoekt wekt het bewondering. In the daytime,
clubs rental at the reception.
l DE SPA - WELLNESSRUIMTE: Vavanaf 16 jaar :
sauna, Jacuzzi, Hammam, cabine voor schoonheidsverzorgingen en massagecabine. Betalende activiteit.
Reserveren bij de receptie.
l TENNISBAAN,
BOOGSCHIETEN, GOLF:
waarvoor van 1/7 tot 31/8 betaald moet worden.
l MINI-CLUB
10 jaar.

: Alleen voor kinderen van 5 tot

l EEN RECREATIETEAM staat voor u klaar en
bepaalt het leven in dit centrum. Overdag tennis,
volleybal, mini-golf, petanque, tafeltennis spelletjes
voor kinderen, fietsen vullen de al bestaande
mogelijkheden tot ontspanning nog aangenaam aan.
l NIEUW IN 2022, er is een Rogue Crossfit Workoutruimte beschikbaar.
l IEDERE AVOND, is er een thema- of spelletjesavond
bij het theater.
l SHOWS EN OPTREDENS: In 2011 heeft Sen Yan
geïnnoveerd door in partnerschap met dansgroep IMAGINE
professionele shows van zeer hoog niveau aan te bieden.
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EEN LUXE THEATHER, van 1400 m² «LE MIRAGE». TF1
heeft in tijdens de nieuwsuitzending jongstleden vermeld
dat de shows van de Troupe Imagine in deze chique en
barokke plaats werkelijk grandioos zijn. U zult hier helemaal
overweldigd worden door de betoverende harmonie van
dromen en geluk.
Choreografieën, kostuums, lichtjes, verbluffende interpretaties, enscenering, bij MIRAGE wordt er alles aan gedaan
om onvergetelijke herinnering te creëren. Vergeet zeker niet
om bij de receptie plaatsen te reserveren voor een of meer
van de drie shows die elke week tijdens de zomervakantie
in de Mirage worden georganiseerd, want zitplaatsen tegen
halve prijzen worden alleen aan klanten van Sen-Yan klanten
verstrekt. Vergeet ook geen mooie outfit mee te nemen om
zelf te schitteren op deze fantastische en magische plek.
ROND DE SEN YAN
l FIETSVERHUUR : In juli en augustus verhuurt een
externe verhuurder allerlei soorten fietsen bij de ingang van
de camping. Buiten het seizoen kunnen op diverse punten in de
nabije omgeving fietsen worden gehuurd.
l SEN YAN ligt in het hartje van de groene Aquitaine streek
op een steenworp van de Spaanse grens, het natuurreservaat
van de Huchet rivier, de gewestelijke parken van de heide in de
Gascogne en de Pyreneeën, het «Ecomuseum» van Marqueze,
de grote duinen van Pyla, de Armagnac streek, en van de streek
rond Bordeaux, bekend om zijn kastelen en zijn wijnsoorten.
l IN HET DORP MEZOS is er veel te beleven : folklorevoorstellingen met o.a stelten uit de Landes, pelote Basque(
Baskisch kaatsspel), en ook kano-en kajakvaren op de Courlis,
voettochten langs uitgestippelde paden, forelvissen in een
eerste kategorie rivier, u ziet : volop recreatie.
l IN JULI vinden de FEESTEN van Mont-de-Marsan en van
Bayonne plaats, in augustus die van Dax beroemd vanwege de
zgn. koeienrennen( met het ras uit de Landes), de corridas,
bandas, Toros de fuego en ook vuurwerk : Dit zijn een aantal
schilderachtige gebeurtenissen waar u in de nabije omgeving
getuige van kunt zijn.
l DE GASTRONOMIE In de Landes eindigt alles rond
de maaltijd. Het joviale karakter van de « landais », en de
vruchtbare natuur van deze streek heeft een uitgesproken
smaak gegeven aan hun gastronomie. De landaise keuken wordt
samengesteld uit hun traditionele producties (eenden, kippen)
de vissen uit de Adoor en het wild uit de streek.
IN 2022 krijgt het campingrestaurant “Le Lagon” een
make-over en biedt het creatieve marktkeuken, gemaakt
met verse producten, geïnspireerd op de vele reizen van onze
nieuwe chef-kok.

Het onderstaande plan is slechts indicatief.
De indeling kan variëren naargelang de omstandigheden
van het seizoen.
verbiedt roken in vakantiehuisjes

TE HUREN VERBLIJVEN

High season, arrival daytime : Sunday. Off season every days

Case Ipanéma
Omschrijving : Lengte: 8,55 m - Breedte: 4 m.
Uitgerust voor maximaal 4 personen (baby’s inbegrepen).
Oppervlakte : ongeveer 23 m² + ingebouwd terras van 9 m².
Ouderslaapkamer : 1 bed van 140x190 cm.
Kinderslaapkamer : 2 bedden van 80x190 cm.
Woonkamer : keukentje met gootsteen, boiler, keramische kookplaat,
1 magnetron, koelkast, eethoek met tafel, bankjes en 2 stoelen.
Sanitaire voorzieningen : wastafel, douchecabine, gescheiden
toilet.
Nieuwe stacaravan. Huisdieren verboden.

High season, arrival daytime : Saturday. Off season every days

Case Carbet 4/5
Beschrijving : Lengte: 7,10 m - Breedte: 4 m.
Uitgerust voor maximaal 5 personen
(inclusief 2 volwassenen + 3 kinderen baby’s)
Oppervlakte: ca. 28 m2 + terras met tuinmeubelen.
Ouders slaapkamer: 1 bed van 140 x 190 cm.
Kinderkamer: 2 bedden van 80 x 190 cm.
Gemeenschappelijke ruimte: keukenhoek met gootsteen,
boiler, 4-pits gas, 1 magnetron, tafelmodel koelkast, eethoek met
bank die kan dienen als bed voor 1 persoon, 1 tafel en 2 stoelen.
Sanitair: badkamer met douche, wastafel. Apart toilet.
RML gerenoveerd en bijgewerkt in 2021.

High season, arrival daytime : Sunday. Off season every days

Case caraïbe 4/5

Beschrijving : Lengte : 7,80m. Breedte : 3,80m. Ingericht voor
ten hoogste 5 personen ( 2 volwassenen + 3 kinderen, baby’s
inbegrepen).
Oppervlakte : ca. 25 m2 + overdek terras met tuinmeubels.
Slaapkamer ouders : 1 bed van 160 x 190 (2 x 80 x 190) of
1 bed 140x190 cm
Slaapkamer kinderen : 2 bedden van 80 x 190 cm.
Leefruimte : ingerichte keuken met een gootsteen, boiler voor warm
water, 4 gasvuurtjes, 1 magnetron, koelkast, inhoud, eethoekje dat
tot
1 persoonbed
(100 x 190 cm) omgebouwd worden, 1 tafel en 2 zetels.
Sanitair : badkamer met douche, lavabo. Aparte WC.
Huisdieren niet toegelaten. RML van 7 tot 12 jaar.
In 2022 gerenoveerd in exotische stijl
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Het onderstaande plan is slechts indicatief.
De indeling kan variëren naargelang de omstandigheden
van het seizoen.
Verbiedt roken in vakantiehuisjes

TE HUREN VERBLIJVEN

High season, arrival daytime : Saturday. Off season every days

Case Carayou 6
Beschrijving: Lengte: 8,07 m – Breedte : 4 m. Ingericht
voor ten hoogste 6 personen (2 volwassenen + 4 kinderen, baby’s
inbegrepen)
Oppervlakte: ca. 32 m2 + een terras met tuinmeubels,
Slaapkamer 1 : 1 bed van 140x190 cm
Slaapkamer 2 : 2 bedden van 80x190 cm
Slaapkamer 3 : 2 bedden van 80x190 cm.
Leefruimte: ingerichte keuken met een gootsteen, boiler voor
warm water, 4 gasvuurtjes, 1 magnetron, koelkast, eethoekje met
2 zetels,
1 tafel en 4 stoelen.
Sanitair : badkamer met douche, lavabo. Aparte WC.
Huisdieren niet toegelaten. RML gerenoveerd in 2021.

High season, arrival daytime : Saturday. Off season every days

Case Louisiane 4/6
Beschrijving : Lengte : 7,10 m – Breedte : 4 m. Ingericht
voor ten hoogste 6 personen baby’s inbegrepen
Oppervlakte: ca. 26 m2 + een terras met tuinmeubels,
Slaapkamer ouders : 1 bed van 140x190cm.
Slaapkamer kinderen : 2 bedden van 80x190cm.
Leefruimte : ingerichte keuken met een gootsteen, boiler
voor warm water, 4 gasvuurtjes, 1 magnetron, koelkast, eethoekje
dat tot 2-persoonsbed (130x190 cm) omgebouwd worden, 1 tafel
en 2 zetels.
Sanitair : badkamer met douche, lavabo. Aparte WC.
Huisdieren niet toegelaten. RML van 0 tot 7 jaar.

High season, arrival daytime : Sunday. Off season every days

Case Bahamas 6
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Beschrijving: Lengte: 8,52 m – Breedte : 4,00m.
Ingericht voor ten hoogste 8 personen (2 volwassenen + 4 kinderen,
baby’s inbegrepen)
Oppervlakte: ca. 34 m2 + een terras met tuinmeubels,
Slaapkamer 1 : 1 bed van 160x200cm
Slaapkamer 2 : 2 bedden van 80x190cm
Slaapkamer 3 : 2 bedden van 80x190cm
Leefruimte : ingerichte keuken met een gootsteen, boiler voor warm
water, 4 gasvuurtjes, 1 magnetron, koelkast, inhoud, eethoekje dat
tot 1 persoonbed (120 x 190 cm) omgebouwd worden, 1 tafel en 6
zetels.
Sanitair : badkamer met douche, lavabo. Aparte WC.
Huisdieren niet toegelaten. RML van 7 tot 12 ans.
RML gerenoveerd in 2021.

Campingdeel “La Baie des Naufragés” ligt op een terrein van 6 hectare.
De staanplaatsen zijn ruimer en er worden verschillende types stacaravans met
ecologische houten gevelbekleding te huur en te koop aangeboden. Als u wilt investeren in
een recreatiewoning en ook deel wilt uitmaken van de bevoorrechte groep van eigenaren,
dan vindt u in de volgende pagina’s de aangeboden modellen.
Dit deel van de camping ligt op ongeveer 300 meter van het centrum van het Village
Tropical en is perfect geschikt voor iedereen die van rust en ruimte houdt.

TE HUREN VERBLIJVEN

High season, arrival daytime : Sunday. Off season every days

Case Paradise 4/6

Jalousie
de série

9,13 m

2,45 m

6,56 m

Chauffe
eau

Emplacement libre pour
pouvoir installer un lit
bébé pliable

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 cm intégré
Lit de 140 x 190 cm
(option de lit
de 160 x 200 cm)

Table de 130 x 68 cm

1,59 m

Chambre grande largeur 2,20 m

Beschrijving : houten stacaravan met 2 kamers. Lengte: 9,13m
Breedte: 4,50m. Ingericht voor maximaal 6 personen, incl. baby’s.
Oppervlak : 28,70 m² + terras van 8,30 m² met schutting voor
grotere privacy en tuinmeubilair.
Kamer voor de ouders : 1 bed van 160 x 200 cm.
Kamer voor de kinderen : 2 lits-jumeaux van 80 x 190 cm
Gemeenschappelijke ruimte : grote keuken met toegang tot het
terras, met gootsteen, geiser, vier gaspitten en 1 magnetron, koelkast.
Eethoek met bedbank (uitgeklapt 130 X 190 cm), een tafel en twee stoelen.
Sanitair : badkamer met douche en wastafel, aparte wc. Huisdieren
verboden. RML van 0 tot 7 jaar.
Luchtverfrissend ❄

Grand
réfrigérateur
congélateur
2 portes
Porte d'entrée

4,50 m

Isolation phonique renforcée
Emplacement
TV murale

Lit de
80 x 190 cm
1,89 m

TERRASSE INTÉGRÉE
(3,26 x 2,55 = 7,90 m²)
Lit de
80 x 190 cm
Lingère

High season, arrival daytime : Sunday. Off season every days
Beschrijving : houten stacaravan met 3 kamers
Lengte: 8,07 m - Breedte: 4 m. Ingericht voor maximaal 6 personen,
(2 volwassenen + 4 kinderen incl. baby’s)
Oppervlak : ong. 32 m² + halfoverdekt terras met tuinmeubilair.
Kamer 1 : 1 bed van 140 x 190 cm
Kamer 2 : 2 bedden van 80 x 190 cm
Kamer 3 : 2 bedden van 80 x 190 cm
Gemeenschappelijke ruimte : keuken met gootsteen, geiser,
vier gaspitten, 1 magnetron, koelkast, eethoek met bedbank, een tafel
en vier stoelen.
Sanitair : badkamer met douche en wastafel. Aparte wc. Huisdieren
verboden. RML van 0 tot 7 jaar.
Luchtverfrissend ❄

Case Cococay 6

2,32 m

Lit de
80 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

3,36 m
Chauffe
eau

2,00 m

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 en option

Balais

Grande table
de 135 x 90 cm
avec pieds pliables

Lit de 140 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

Réfrigérateur
congélateur
1 porte

Lingère

Lit de
80 x 190 cm

8,04 m

High season, arrival daytime : Saturday. Off season every days

Case O’Hara 6
Beschrijving: Carayou O’HARA Premium. Premium stacaravan
van 34 m² met 3 slaapkamers, uitgerust voor maximaal 6 personen
baby’s inbegrepen. Half overdekt terras met tuintafel en stoelen.
Kamer 1: 1 bed 160x200 cm.
Kamer 2: 2 bedden van 80x190 cm.
Kamer 3: 2 bedden van 80x190 cm.
Gemeenschappelijke ruimte: Keukenhoek met gootsteen,
boiler, 4 gaspitten, 1 magnetron, koelkast, eethoek met 1 bank, 1
tafel en 6 stoelen.
Sanitaire: Doucheruimte met douche en lavabo, apart toilet.
Huisdieren verboden. RML van 0 tot 7 jaar.
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Plattegrond van de camping
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TE KOOP

Het onderstaande plan is slechts indicatief.
De indeling kan variëren naargelang de omstandigheden
van het seizoen.
Verbiedt roken in vakantiehuisjes

SOLEO SUITE NATURE

SUPER TITANIA 3 NATURE

2,32 m
Jalousie
de série

9,13 m

Lit de
80 x 190 cm

6,56 m

Emplacement libre pour
pouvoir installer un lit
bébé pliable

Lit de 140 x 190 cm
(option de lit
de 160 x 200 cm)

Table de 130 x 68 cm

Grand
réfrigérateur
congélateur
2 portes
Porte d'entrée

4,50 m

Lit de
80 x 190 cm

Emplacement
TV murale

TERRASSE INTÉGRÉE
(3,26 x 2,55 = 7,90 m²)

1,89 m

2,00 m

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 en option

Balais

Grande table
de 135 x 90 cm
avec pieds pliables

Lit de 140 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

Isolation phonique renforcée
Lit de
80 x 190 cm

3,36 m
Chauffe
eau

Chauffe
eau

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 cm intégré

1,59 m

Chambre grande largeur 2,20 m

2,45 m

Réfrigérateur
congélateur
1 porte

Lingère

Lit de
80 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm
Lingère

8,04 m

Beschrijving : houten stacaravan met 2 kamers
Lengte: 9,13m Breedte: 4,50m.
Oppervlak : 30,50 m², geïntegreerd terras van 7,90 m² met schuifwanden
voor meer privacy.
Kamer voor de ouders : 1 bed van 160 x 200.
Kamer voor de kinderen : 2 lits-jumeaux van 80 x 190 cm
Gemeenschappelijke ruimte : grote keuken met toegang tot
het terras, met gootsteen, geiser, vier gaspitten. Eethoek met grote bank
en uitschuifbed met lattenbodem (afm. bed 130 X 190 cm), een tafel en
twee stoelen.
Sanitair : badkamer met douche (800x800) en wastafel, aparte wc.

Beschrijving : houten stacaravan met 3 kamers
Lengte: 8,07 m - Breedte: 4 m.
Oppervlak : 32m²
Kamer voor de ouders : 1 bed van 140 X 190 cm.
Kamer 2 : 2 bedden van 80 x 190 cm
Kamer 3 : 2 bedden van 80 x 190 cm
Gemeenschappelijke ruimte : keuken met gootsteen, geiser,
vier gaspitten, eethoek met bank en een tafel en vier stoelen.
Sanitair : badkamer met douche en wastafel, aparte wc.

U wilt eigenaar van een stacaravan worden
Op Sen Yan kunt u een stacaravan kopen vanaf 15.000 euro, incl. btw (levering en plaatsing
inbegrepen).
Prijs
Jaarplaats groot comfort
Lasten:
Tarief voor water, 10 amp elektra, afvoer (Sen Yan)
Tarief voor water, 16 amp elektra, afvoer (Baie des Naufragés)

vanaf 3656 €
227 €
338 €

Het huurcontract voor de seizoensplaats wordt voor 15 januari opgesteld, op voorwaarde dat
de interne regelgeving is nageleefd. U dient het contract ingevuld en ondertekend aan ons
terug te sturen voor 31 januari.
Bij het invullen van het contract vragen wij u zes namen op te geven van de personen die
tijdens de openingsdata van de camping kosteloos van uw stacaravan gebruik kunnen maken.
Elke vorm van onderverhuur is verboden.
U dient uw stacaravan goed te onderhouden en er zorgvuldig mee om te gaan tijdens het
gebruik.
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TARIFS DYNAMIQUES 2022 à la NUIT et à partir de, calculés avec le taux de TVA de 10% en vigueur au 01/09/2021.
Tarif espace accueil pour 1 nuit arrivée 14 H - départ 12 H
Pitch price for 1 night arrival from 2 p.m. departure to 12 a.m. preise pro 1 nacht / prijs per 1 nacht
01/06 30/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08
30/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09
Espace accueil / Pitch /
Plaats / Stellplatz

Jour d’arrivée LIBRE
arrival every day

É 10Amp - 100m2
2+ + É 16Amp Baie 190m2
2+ +

Personnes supplémentaires /

23 € 23 € 36 € 42 € 44 € 46 € 50 € 50 € 50 € 36 € 27 €
32 € 32 € 44 € 49 € 49 € 49 € 55 € 55 € 55 € 44 € 32 €
8€

additional person/zusalt person/extra volwassene

Jour d’arrivée LIBRE, 7 nuits Minimum
arrival daytime every day, 7 nights minimum

8€

9€

9€

10 €

10 €

11 €

11 €

11 €

10 €

8€

Enfant de - 7 ans /child under 7

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Voiture supplémentaire sur parking extérieur par nuit

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Animal/animal/huisdier

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Tente supplémentaire/

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

/kind unter 7 jahren/kind onder de 7

Additional car on outside car park /zusalt pkw/extra auto

additional tent/zusalt zelt/ extra tent

Price

Tarifs des locations à la nuit en E avec 1 véhicule et à partir de :

for accomodation rental for 1 night 1 car - Tarieven voor te huuren verbkijen per
Preise der Wohnungunterkünfte pro 1 nacht und 1 pkw

Type de location
Case Carbet 4/5+ 2ch

1

nacht en

1

voertuig

14/05-25/06

25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08
02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09

Jour d’arrivée LIBRE
arrival daytime every day

Jour d’arrivée le SAMEDI, 7 nuits Minimum
arrival daytime SATURDAY, 7 nights minimum

-

90 € 105 € 115 € 130 € 135 € 160 € 165 € 165 € 150 € 70 €

Case Louisiane 4/6+ 2ch

67 €

95 € 110 € 120 € 137 € 145 € 170 € 175 € 175 € 160 € 75 €

Case O’Hara 6+ 3ch

100 €

110 € 125 € 140 € 160 € 170 € 195 € 200 € 200 € 180 € 95 €

95 €

105 € 120 € 135 € 155 € 165 € 190 € 195 € 195 € 175 € 90 €

14/05-26/06

26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08
03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09

Jour d’arrivée LIBRE
arrival daytime every day

Jour d’arrivée le DIMANCHE, 7 nuits Minimum
arrival daytime SUNDAY, 7 nights minimum

Case Ipanema 4 ++1bb 2ch + TC

57 €

85 € 100 € 110 € 125 € 130 € 145 € 150 € 150 € 135 € 70 €

Case Caraïbe 4/5+ 2ch + TC

57 €

85 € 100 € 105 € 120 € 125 € 140 € 145 € 145 € 130 € 70 €

Case Paradise 4/6+ 2ch

+ TC

70 €

100 € 115 € 130 € 150 € 160 € 185 € 190 € 190 € 170 € 85 €

Case Cococay 6+ 3ch

+ TC

110 €

120 € 140 € 155 € 180 € 185 € 210 € 215 € 215 € 195 € 105 €

105 €

115 € 130 € 145 € 170 € 175 € 200 € 205 € 205 € 185 € 100 €

Case Carayou 6+ 3ch

Type de location

Case Bahamas 6 + 3ch + TC

Caution 350 e (250 + 100) frais de ménage si nécessaire = 100 e

Petit-déjeuner / breakfast / frühstück / onbijt
Location de draps par lit / hire of sheets for 1 bed
Ménage complémentaire /cleaning at the end of stay
Voiture supplémentaire sur parking extérieur par nuit/additional car/zusalt pkw/extra auto
Animal de petite taille possible dans Case 6, Case 4, Studio 4, Carbet / animal / huisdier

15 €
14 €
100 €
8€
8€

INFOS pratiques : n’oubliez pas d’apporter les draps, taies, serviettes de toilettes et torchons. Location de draps possible
sur réservation.
IMPORTANT: don’t forget to bring sheets,hand towels, pillow cases and tea towels.
Informacion : Recuerde traer sábanas, fundas de almohadas, toallas y paños de cocina. Alquiler de sabanas en la
reserva.
Praktische Informationen : Vergessen Sie nicht, bringen Bettlaken, Kopkissenbezug, Handtuch und Tuch. Verleih von
Bettlaken auf Reservierung.
Praktische informatie: Vergeet niet om te brengen slopen, Beddengoed,handdoeken en theedoeken. Lakenverhuur
mogelijk op reservering
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UITTREKSEL UIT HET
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1VERKEER
: De
maximumsnelheid
bedraagt
10 km/uur. Parkeren op de
toegangswegen is verboden. In de
buurt van de receptie beschikt u over een parkeerplaats voor extra voertuigen of bezoekers. Verkeer is
strikt verboden op Sen Yan van 23.30 uur tot 06.30 uur.
Indien u na 23.30 uur terugkomt dient u uw wagen op
het parkeerterrein buiten de camping te zetten.
2- DISCIPLINE : De gebruikers worden verzocht
de beschikbare voorzieningen, op onberispelijke
wijze en met mate te benutten. Geluidshinder en
gezang van welke aard dan ook zijn tussen 23.00
uur en 09.00 uur verboden, behalve in de zones voor
ontspanning.

3- HYGIENE EN BESCHADIGINGEN : Wij
verzoeken u – om de bomen en andere planten te
ontzien door geen vuil water bij hun wortels te
gieten, geen spijkers in de stam te slaan en om
uw vuilnis in de daarvoor bestemde containers op
de sorteerruimte ligt bij de ingang. Alle schade
toegebracht aan de vegetatie, zoals Palmbomen,
Bananenbomen en andere exotische planten zal zeer
streng gestraft worden.
4- VEILIGHEID : hout en houtskoolvuurtjes zijn
streng verboden. In geval van brand of ongeval,
met materiele schade of lichamelijk letsel dient u
onmiddellijk de receptie te waarschuwen.
Only BBQ gases are authorised on the pitch.
5 - KINDEREN : staan uitsluitend onder toezicht
van hun ouders die strafrechtelijk verantwoordelijk
zijn voor hen, met name wanneer zij gebruikmaken
van de speeltoestellen op de camping en het
waterpark. Minderjarigen worden alléén toegestaan
wanneer ze begeleid worden door een volwassene.
6- HUISDIEREN : Huisdieren moeten binnen het
terrein Sen Yan aangelijnd zijn, mogen nooit aan
een boom of struik gebonden worden en vooral niet
alleen achtergelaten worden tijdens de afwezigheid
van hun eigenaar. De eigenaar moet buiten de
camping gaan wandelen met de huisdieren, zodat ze
daar hun behoefte kunnen doen. Huisdieren worden
niet toegelaten in de locaties. Voor de plaatsen
waar ze wel toegelaten zijn (staanplaatsen), is een
vaccinatiebewijs of ziekenboekje verplicht. Boekje
van verplichte gezondheid en inentingen ( rabies…)
aan dag.
7- POST EN BOODSCHAPPEN : Deze worden
in de daarvoor bestemde bus bij de receptie
gedeponeerd.
8- BEZOEKERS : Bezoekers worden slechts in het
kader van het bovenstaande reglement toegelaten
en hun gastheren zijn voor hen verantwoordelijk.
De bezoekers dienen zich bij de receptie te melden.
Men kan de camping uitsluitend te voet bezoeken.
er is een parkeerplaats voor de bezoekers bij de
ingang. Alleen voertuigen van de bewoners van de
camping mogen het terrein op. Bezoekers hebben
geen toegang tot het zwemmen.
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9- ZWEMBAD ZWEMMEN: de toegang tot het
zwemcomplex is strikt verboden buiten de openingstijden. Inbreuken op de regels zullen direct bestraft
worden. Deze regels staan bij iedere ingang van het
zwemcomplex aangegeven.
l Er is geen toezicht op de zwembaden en het
zwemmen. Ouders zijn te alle tijde aansprakelijk
voor hun kinderen.
l Douchen voor gebruik van het zwenbad is verplicht;
de douches bevinden zich bij het voetbad.
l Het is verboden geschoeid op het strand te komen,
er is bij de ingang een schoenenrek aanwezig waar u
deze achter kunt laten.
l Het is verboden te spugen op het terrein bij het
zwembad en ook om daar etensresten en verpakkingen te laten slingeren.
l Uit veiligheidsoverwegingen is duiken in het 1,50 m
diepe zwembad niet toegestaan.
l Aangezien het terrein bÿ het zwembad vaak
vochtig is een daardoor ook glibberig, is hardlopen
verboden.
l Om hygiënische redenen is het dragen van een
zwembroek verplicht. Shorts of andere kleding zijn
verboden. Baby’s moeten waterdichte luiers dragen,
l De zwemgelegenheid is alleen toegankelijk voor
onze gasten.
l Parasols zijn verboden op het Caribische strand.
10 - TOEGANG TOT HET DOMEIN: Om het
domein te kunnen betreden en verlaten, moet u
de automatische slagbomen passeren die bediend
worden door middel van toegangskaarten of codes.
Deze slagbomen zijn er geplaatst voor uw veiligheid
en uw rust, en niet om u op enigerlei wijze te
hinderen. Om de toegangskaarten of de codes goed
te gebruiken en opstoppingen en langdurig wachten
voor de slagbomen te voorkomen, verzoeken wij u de
volgende regels in acht te nemen:
l De kaart of de code zal u worden overhandigd
na uw inschrijving op de camping en worden
geprogrammeerd voor de duur van uw verblijf, zoals
aangegeven op uw inschrijvingskaart.
l De kaart of code is persoonlijk en mag in geen
geval worden uitgeleend of aan iemand anders
worden gegeven.
l De slagbomen zijn uitgerust met een
«
Anti-passback » systeem waardoor tweemaal
achter elkaar dezelfde in- of uitgang passeren niet
mogelijk is. Gebruik de kaart of code dus niet om
een voertuig dat voor u staat en niet doorkan, te
laten passeren, aangezien u er dan zelf niet meer
doorheen kunt.
11 - Iedere opzettelijke inbreuk op de interne
voorschriften en algemene verkoopvoorwaarden van
de camping wordt bestraft met een onmiddellijke
uitzetting, zonder schadevergoeding of terugbetaling van het verblijf.

BOOKING FORM

Demande de location

/ RESERVIERUNGSANTRAG /

RESERVERINGSFORMULIER

NOM : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… N.Cli……………………………1
NAME / NAME / NAAM 		

Adresse

First Name / Vorname / Voornaam

/ Adress / Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pays

/ Country/ Land/ :……………………………

% : …………………………………………Fax : …………………………………………

E.mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voiture / Car / Wagen / Auto (type)…………………………………………
N° immat : ………………………………
Voiture Suppl. / Extra Car / (type) …………………………………
Car Nr : ……………………………………
Composition familiale / Composition of family / Familienmitglieder / Leden van het gezin
1) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
2) NOM……………………………………………………… First name……………………………… Date of Birth …………………………………
3) NOM……………………………………………………… Vorname…………………………………… Geburtsdatum …………………………………
4) NOM……………………………………………………… Voornaam………………………………… Datum van gebborte ……………………
5) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
6) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
Animal / Pet / Haustiere / Huisdier

Nom………………………………………… N° Tatouage /tatoo/……………………

2

L’ESPACE ACCUEIL CAMPING / PITCH / STELLPLATZ / STANDPLAATS
Date de vacances :

du…………………………………14 h,

Holiday dates / ferien datum / vakantiedata from-to / vom-bis / van-tot

r Tente

r Caravane

Tent / Zelt / Tent Caravan / Wohnwagen

au ………………………………………… 12 h.

Dimensions : ……………… x. ……………………Tente supp : ……………

Size / Bodenflache / Afmetingen

Extra tent / Zusatzl Zelt

Total acompte à régler à la réservation = 25% du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
Total payable at time of booking = 25 % of the total hire charge + 30 F booking fee.
Gesan zu regeln bei der Reservierung = 25 % gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
Totaal bedrag dat bij de reservering moet worden voldaan = 25 % van de verblijfskosten + 30 F administratiekosten.

HÉBERGEMENT LOCATIF
Date de vacances :

/ ACCOMODATION RENTAL / MIETUNTERKUNFTE / TE HUREN VERBLIJVEN

3

Du .............................…………… 15 h, au .....................…………………………avant 10h.

Holiday dates / ferien datum / From / Vom/
Vakantiedata
Van 		

To .... before / Bis vor dem /
Tot voor

r Case Bahamas 6 3ch

r Case Carayou 6 3ch

r Case Ipanéma 4 2ch

r Case Cococay 6 3ch

r Case Louisiane 4/6 2ch

r Case caraïbe 4/5 2ch

r Case O’Hara 6 3ch

r Case Carbet 4/5 2ch

r Case Paradise 4/6 2ch

Total acompte à régler à la réservation = 25% du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
Total payable at time of booking = 25 % of the total hire charge + 30 F booking fee.
Gesan zu regeln bei der Reservierung = 25 % gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
Totaal bedrag dat bij de reservering moet worden voldaan = 25 % van de verblijfskosten + 30 F administratiekosten.

✃

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation, et de l’extrait du règlement intérieur, et je les accepte.
Certify that I have read the booking conditions and the camp rules and accept them.
Ich erkläre hiermit über die Reservierungsbedin gungen und den auszug der Betriebsordnung informiert zu sein und akzeptiere diese.
Ik heb kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden alsmede van ons voorschriftenuittreksel, en ik ga hiermee akkoord.
Date / Date / Datum / Datum ………………………………………….
Signature / Signature / Unterschrift / Handtekening
Veuillez compléter au dos le mode de paiement choisi./ Please indicate how you are paying on the back of this coupon.

➙
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HOW TO BOOK /
WIE SIE RESERVIEREN /
HOE TE RESERVEREN ?

Comment réserver

1°) Par Téléphone : By Telephone / Per Telefon / Per telefoon
Nous procédons à la réservation immédiatement avec carte bancaire pour le paiement de l’acompte de 25% majoré des frais
de dossier et éventuellement de la garantie annulation.
- We make the booking immediately with a credit card payment of the 25% deposit plus handling charges and, if applicable, cancellation
insurance.
- Wir nehmen die Reservation sofort über Kreditkarte bei Bezahlung der Anzahlung von 25% plus Bearbeitungsgebühren und eventuell der
Annullierungsversicherung vor.
- Wij reserveren onmiddellijk indien u per creditcard de aanbetaling van 25% plus administratiekosten en eventueel de annuleringsgarantie betaalt.
2°) Par Internet : On the Internet / Per Internet / Via Internet
Site : www.sen-yan.com . Après acceptation de la réservation, paiement par CB de l’acompte de 25% majoré des frais de
dossier et éventuellement de la garantie annulation. Confirmation de la réservation par e.mail dans les 24 heures si accord.
- On our site www.sen-yan.com. After acceptance of the booking, payment by credit card of the 25% deposit plus handling charges and, if
applicable, cancellation insurance. Confirmation of the booking by e-mail within 24 hours in case of agreement.
- Website www.sen-yan.com. Bezahlung der Anzahlung von 25% plus Bearbeitungsgebühren und eventuell der Annullierungsversicherung
mit Kreditkarte nach Annahme der Reservation. Bei Annahme, Bestätigung der Reservation durch Email innerhalb von 24 Std..
- Website www.sen-yan.com. Na acceptatie van de reservering betaalt u per creditcard de aanbetaling van 25% plus administratiekosten en
eventueel de annuleringsgarantie. Indien uw reservering wordt geaccepteerd ontvangt u hiervan binnen 24 uur per e-mail een bevestiging.
3°) Par courrier : By Mail / Per Post / Schriftelijk
Remplir la demande de réservation ci-jointe et nous la retourner accompagnée d’un acompte de :
- Fill the booking form and return it to us, together with your deposit of :
- Den beiliegenden reservierungsantrag ausfullen und mit der anzahlung an uns zurucksenden :
- Gelieve het bijgesloten reserveringsformulier in the vullen en dit naar ons terug te sturen met een aanbetaling an :

l ESPACE CAMPING / Pitch /
l HEBERGEMENT LOCATIF / Accomodation rental /
Stellplatz / Standplaats :
Mietunterkunfte / Te huren verblijven :
25 % du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
25 % du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
25 % of the total hire charge + 30 F Booking fee.
25 % of the total hire charge + 30 F Booking fee.
25 % vom gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
25 % vom gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
25 % van de verblijfskosten + 30 F Administratiekosten.
25 % van de verblijfskosten + 30 F Administratiekosten.
LES FRAIS DE DOSSIER NE SONT PAS REMBOURSABLES
BOOKING FEE ARE NOT REFUND / DIE BEARBEITUNGSKOSTEN IST NICHT RUCKZAHLBAR.

ACOMPTE: / DEPOSIT: / ANZAHLUNG: / AANBETALING :
ESPACE ACCUEIL / PITCH / STELLPLATZ / STANDPLAATS /

=

25 % du séjour réservé / of the total hire charge / vom gesamten Mietpreis /van de verblijfskosten

F

HEBERGEMENT LOCATIF / HIRE OF / MIETUNTERKUNFE/ GEHUURDE VERBLIJVEN
……………… semaine(s) à : / weeks at / Wochen zu / weken : …………………………F X 25 %

=

F

……………… semaine(s) à :/ weeks at / Wochen zu / weken : …………………………F X 25 %

=

F

GARANTIE ANNULATION facultative (35 F par semaine réservée)

=		

FRAIS DE DOSSIER / RESERVATION FEE/ BEARBEITUNGSKOSTEN / ADMINISTRATIEKOSTEN =

					

+ 30 F

TOTAL ACOMPTE
=
Je choisis mon mode de paiement A l’ordre de : VILLAGE TROPICAL SEN YAN

F

I choose my method of payment Order to : mein zahlungsweise Auf den Namen von :/ mijn betaligwija Op naam van :

r Chèque F

r Mandat Poste Postal order in F / postanweisung in F / International postwissel in F

r Carte Bancaire - Credit Card CB :

n° : /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/
/__/__/__/

Signature

expire le : /__/__/ /__/__/

Notez ici les 3 derniers chiffres au dos de votre CB. / Note the last 3 figures on the back of your bank card.
Notieren Sie hier die drei letzten Ziffern Ihrer Kreditkarte. / Noteer hier de laatste drie cijfers achterop uw credit card.

Unterschrift/ Handtekening

ADRESSE Réservations : Le Village Tropical SEN-YAN, 40170 MEZOS (France)

✃
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End in / Gültig bis/ Vervaldatum

l L’ESPACE ACCUEIL : Bij dit arrangement is het volgende inbegrepen :
de stanplaats voor de tent, de caravan, het voertuig en de toegang tot
de voorzieningen van het sanitair. Aankomst vanaf 14.00 uur en verplicht
voor 19.00 uur, vertrek voor 12.00 uur.
l VAKANTIEVERBLIJF : Creoolse hutten en stacaravans zijn boek
vanaf zaterdag of zondag. Aankomst vanaf 15.00 uur en voor 19.00 uur
absoluut. Vertrek zaterdag of zondag voor 10.00 uur Geheel uitgerust,
alleen de schoonmaak van het huis en de bedden zijn van jou in rekening

brengen. U kunt bij de accommodatie echter lakens en dekens huren
extra.
l HOTELDIENSTEN: indien u hiervoor interesse heeft, kan u schriftelijk minstens 2 weken voor uw aankomst.

1- BETALING VAN DE VERBLIJFSKOSTEN:
bij ontvangst van uw betaling, sturen wij u een bevestiging van uw reservering
op, mits a plaatsen beschikbaar zijn.
Van zodra wij uw betaling ontvangen hebben, staat uw plaats vast. Indien u meer
dan 1 maanden voor uw aankomst reserveert, dient u een bedrag van 25% van
het totaal bedrag te betalen. Indien u minder dan 1 maanden voor uw aankomst
reserveert, dient u het gehele bedrag van uw verblijf te betalen.
BEDENKTIJD : Ingevolge artikel L.121-40-4 van het wetboek van consumptie,
is geen enkele op deze website aangeboden service of dienstverlening
onderworpen aan het herroepingsrecht als bedoeld in de artikelen L.121-20
en volgende van het wetboek van consumptie. Derhalve is de op deze website
bestelde dienstverlening voor logies en recreatie uitsluitend onderworpen aan
de bijgevoegde annuleringsvoorwaarden.
De overige verblijfskosten dienen op de volgende wijze voldaan te worden :
l “ESPACE ACCUEIL” en VAKANTIEVERBLIJVEN : Uiterlijk 1 maanden
voor het begin van uw verblijf.
ATTENTIE: Als wij na deze termijn uw betaling niet ontvangen hebben,
beschouwen wij uw reservering als geannuleerd. Verder zullen dan de hier
onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
2- ANNULERING DOOR DE KAMPEERDER
l “ESPACE ACCUEIL”: Indien de reservering geannuleerd wordt:
• Langer dan 1 maanden voor de dag van uw aankomst, wordt een vast bedrag
van 50 _ ingehouden.
• Minder dan 1 maanden voor aankomst wordt het volledige bedrag van uw
aanbetaling ingehouden.
l VAKANTIEVERBLIJVEN :
- Meer dan 1 maanden een maand voor uw aankomstdatum zal het hele bedrag
van uw aanbetaling worden ingehouden.
- Minder dan 1 maanden een maand voor uw aankomstdatum zal het gehele
bedrag van uw verblijfskosten worden ingehouden.
3- ANNULERING DOOR SEN YAN:
Mochten wij een verblijf moeten annuleren om redenenen waar wij verantwoordelijk voor zijn, met uitzondering van een geval van overmacht dat ons er toe
zou dwingen om uit overwegingen die de veiligheid van de deelnemers betreffen
een reservering te annuleren, dan zal aan de klant het gehele betaalde betrag
teruggestort worden.
4- HET NIET VERSCHIJNEN OP DE CAMPING:
Behouden ons het recht, na meer dan 24 uur zonder bericht over uw aankomst,
weer over uw staanplaats of verblijf te beschikken. (Zie de annuleringsvoorwaarden).
5- BORGSOM:
Voor de gehuurde vakantieverblijven wordt een borgsom van 350 F
(250 F + 100 F) gevraagd in het begin van uw verblijf. Deze borgsom dekt het
beschadigen van de inboedel en de schoonmaak van de woning bij vertrek. Deze
borgsom wordt aan het eind van uw verblijf teruggestort, eventueel onder
aftrek van de kosten door ontbrekend materiaal en in geval van een vuil achtergelaten woning, een vast bedrag van _ 100 voor de schoonmaak.
6- VERZEKERING: De kampeerders vallen tjidens hun verblijf onder de
W.A verzekering van de eigenaar wat lichamelijk letsel en materiële schade
betreft, waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld ten opzichte van
de kampeerders.
7-Facultatieve ANNULERINGSVERZEKERING: _ 35 per gereserveerde
week. Het nemen van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Hiervoor
gelden de volgende voorwaarden:
- Het bedrag dient in zijn geheel bij reservering betaald te worden, en komt dus
bij het bedrag van de aanbetaling.
- Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering dient u de annulering van
uw verblijf per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs uiterlijk 5 dagen
na de gebeurtenis op grond waarvan u annuleert aan ons mede te delen. De
volledige lijst van motieven die onder de dekking van deze verzekering vallen,
wordt hieronder gegeven. Ieder verzoek tot annulering dient vergezeld te zijn
van nauwkeurige en onweerlegbare bewijsstukken.

De annuleringsverzekering waarborgt terugbetaling van de contractuele
huurprijs wanneer de annulering geschiedt tussen de reserveringsdatum en
de aankomstdatum op de camping, voor een op het moment van reservering
onbekende of onvoorziene gebeurtenis. Niet vergoed worden de kosten van
de annuleringsverzekering en een vast bedrag aan annuleringskosten van 50 _.
De gebeurtenissen die onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen,
zijn (volledige lijst):
1) Overlijden, ernstig lichamelijk ongeval of ernstige ziekte van uzelf, uw
echtgeno(o)t(e), uw voor- of nageslacht, broers of zussen, tussen de datum van
uw reservering en de datum van uw vertrek.
2) Ontslag van uzelf of uw echtgeno(o)t(e).Verhuizing ten gevolge van
overplaatsing.
3) Schade aan uw woning ten gevolge van brand of waterschade, of ten gevolge
van diefstal, vandalisme, storm of natuurrampen.
4) Schade aan uw hoofdverblijf door brand, waterschade, materiële schade
door diefstal, vandalisme, storm, natuurrampen.
5) COVID-19-extensie
-Annulering wegens Covid-19 Ziekte gedeclareerd in de maand voorafgaand aan
vertrek betreffende een van de deelnemers van het geboekte verblijf
- Annulering voor een gedeclareerd contactgeval, wachtend op het afleggen van
de Covid-test en in afwachting van het resultaat, met betrekking tot een van
de deelnemers aan het verblijf,
-Annulering na quatorzenness in geval van een positieve test door een van de
deelnemers van het verblijf,
-Annulering indien de Klant geen toegang kon krijgen tot de camping, wegens
sluiting van grenzen, administratieve beperking van reizen.
De geldigheid van de annuleringsverzekering houdt direct vanaf het begin van
de huurperiode op en u kunt hierop geen aanspraak maken indien de bovengenoemde gebeurtenissen zich tijdens uw verblijf voordoen.
8- MAXIMUM AANTAL PERSONEN:
Het maximum aantal wordt beperkt tot zes personen per stanplaats. Een
groter aantal wordt niet toegestaan.

Respecteer de aankomsttijden, tussen 15.00 uur en 19.00 uur,
want om veiligheidsredenen kunnen we geen aankomst na 19.00 uur
accepteren (sluitingstijd receptie).

9- KLACHT - KENNISGEVING: In geval van een klacht over een probleem
in onze vestiging, tijdens het verblijf, wordt de klant gevraagd om, samen met
de verantwoordelijken, de problemen op te lossen zodra deze zich voordoen.
De verantwoordelijken zorgen ervoor dat er steeds een onderhoudsploeg en een
technisch team ter plaatse is, zodat alle problemen binnen de 24 uur opgelost
kunnen worden.
In geval van een defect dat niet binnen 24 uur gerepareerd kan worden,
behoudt de directie een reserve accommodatie of staanplaats ter beschikking
van de klant.
Klachten worden op naam ingediend en geregistreerd. Deze klachten worden
door de partijen ondertekend.
In geval van negatieve kritiek op het internet en sociale netwerken als gevolg
van kwade trouw, chantage om een prijsverlaging te verkrijgen of de wil om de
vestiging kosteloos te schaden, behoudt de directie zich het recht voor om de
overtreders te vervolgen.
10-BEMIDDELING: De klant kan ook contact opnemen met de klachtenafdeling van de camping via aangetekend post op het adres van de camping. De
camping zal de klant binnen maximaal twee maanden beantwoorden. Bij het
uitblijven van een minnelijke schikking stelt de camping voor om, indien het
geschil voortduurt en onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in
te stellen, een beroep te doen op de bemiddelaar: Bayonne médiation, 32 Rue
du Hameau, 64200 BIARRITZ. www.bayonne-mediation.com
11 - RECHT OP AFBEELDING: Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf op
onze camping gefotografeerd of gefilmd wordt, ten behoeve van het ontwerpen
van onze reclamebrochures, tenzij u ons bij aankomst op de receptie direct
schriftelijk op de hoogte stelt dat u bezwaar maakt tegen een dergelijke
praktijk.
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GPS :
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