
Extra voorwaarden boekingen verblijf in 2022 op LES FAYES            

EVCOR2021 

 

BOEKINGEN CAMPING 2022  

(geldt uitsluitend voor het hoogseizoen van 1 juli – 31 augustus 2022, in het voor- en 

naseizoen hoeft voor de camping niet aanbetaald te worden) 

In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat op onze website en in onze voorwaarden is voor het jaar 

2022 het volgende van toepassing inzake (aan)-betalen en annuleren. 

Indien (in verband met Corona) het reisadvies voor het land waar je woont voor reizen naar Frankrijk 

‘code oranje’ of ‘code rood’/negatief is op de aankomstdag, dan blijft de bedrag van de reeds 

betaalde aanbetaling (30 %) staan tot een volgende boeking verder in het jaar of  in een ander jaar.  

Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op het te betalen bedrag bij een nieuwe boeking (voor 

camping of gite). 

Het restantbedrag (70%) wordt afgerekend bij vertrek. 

Voor overige redenen tot annulering blijven onze algemene voorwaarden van toepassing. Sluit 

eventueel een annuleringsverzekering af (let op, die dekken niet alles en er zijn verschillende 

soorten). 

BOEKINGEN GITE  2022 

(geldt voor alle boekingen) 

In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat op onze website en in onze voorwaarden is voor het jaar 

2022 het volgende van toepassing inzake (aan)-betalen en annuleren. 

Indien (in verband met Corona) het reisadvies voor het land waar je woont voor reizen naar Frankrijk 

‘code oranje’ of ‘code rood’/negatief op de aankomstdag is, dan blijft de bedrag van het reeds 

betaalde bedrag, aanbetaling (30 %) en (indien reeds betaald) het restantbedrag (70%) staan tot 

verder in het jaar of tot een ander jaar.  Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op het te betalen 

bedrag bij een nieuwe boeking (voor camping of gite).   

De borg en de eindschoonmaakkosten zullen worden meegenomen bij de restantbetaling.  De 

toeristenbelasting wordt bij vertrek in rekening gebracht. 

Voor overige redenen tot annulering blijven onze algemene voorwaarden van toepassing. Sluit 

eventueel een annuleringsverzekering af (let op, die dekken niet alles en er zijn verschillende 

soorten). 

CONCLUSIE 

                       Aanbetaling?           Restantbetaling wanneer ? Bij annulering ‘corona’ 

Camping ja, bij boeking  bij vertrek   aanbetaling blijft staan     (*)      

Gite  ja, bij boeking  8 weken voor aankomst gehele betaling blijft staan (*) 

(*) wordt in mindering gebracht op volgende boeking (camping of gite naar keuze) in hetzelfde of ander jaar.   
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