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– De niet geautoriseerde toegang betekent een
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van: het Reglement van de Openbare Veiligheid;
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Tijdens de uren van stilte zijn verboden: circulatie auto’s,
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MILIEU
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organisatie van het complex. De toegang met auto’s is
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de
auto’s
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wassen op andere plaatsen dan de speciaal daartoe
– Indien de bezoeken worden toegestaan zijn deze gratis
bestemde carwash; vaat en kledingsstukken wassen
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prijslijst.
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RESERVERINGEN

ZIONE DELLA
– water (waterkraantjes open laten staan; waterspelen)
en elektrische energie verkwisten.
ONE

– emissies in de atmosfeer (de motor van geparkeerde
l cliente: la rinuncia
riguarda
la draaien) veroorzaken. Aub de regels
voertuigen
laten
riservato. Rinunce
parziali
voor
het scheiden van afval respecteren.
discrezione della direzione. La
Aub
dearegels
voor het scheiden van afval respecteren.
nire per iscritto
fino
max. 30
ta di arrivo prevista.
In tal caso la met de huidige wetgeving mogen
In overeenstemming
a verrà restituita
per intero.
In BBQ's niet worden gebruikt in de
houtskool
/ hout
o rimborsatebuurt
eventuali
di
van spese
accommodaties,
tenten of andere brandbare
eavvisi inferiori
a 30 giorni
la
gebouwen
(partytenten
en voortenten).
nuta con le seguenti modalità:

VERLOREN VOORWERPEN
isi da 29 a 15 giorni
di arrivo,
De voorwerpen die op de camping gevonden worden
isi da 14 a 8 giorni
moeten aan de directie afgegeven worden. De directie
di arrivo,
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
verloren voorwerpen, diefstallen of beschadigingen van
visi da 7 a 0 giorni
voorwerpen die eigendom van de gast zijn.
o.

prenotazione da
parte della
HONDEN
io avviso nei seguenti casi:
– De honden moeten aan de lijn gehouden en worden.
e della caparra confirmatoria
– Voor hun behoeften moeten de honden naar de
evisti.
speciaal daartoe bestemde plaatsen gebracht worden
el cliente nel giorno previsto. In
en de eigenaar is verplicht persoonlijk alles schoon
ezione potrà riaffittare
te makenquanto
met behulp van het materiaal dat hij op de
rno successivo.receptie
La caparra
verrà
kan
aanvragen en gebruik te maken van de
o di risarcimento
del danno.
speciaal
daartoe bestemde vuilnisbakken.
– Omwille van hygiënische redenen worden in de winkels
met etenswaren en bij de zwembaden geen honden
toegelaten.
– De honden mogen niet op het strand komen van 9.00
tot 20.00 uur.
sempre

ndossa
l tuo braccialetto!
DIENSTEN

Tijdens het voor- en naseizoen zullen de standplaatsen en
de sanitaire gebouwen stapsgewijs geopend en gesloten
worden op basis van het aantal aanwezige gasten en het
is mogelijk dat enkele diensten dan niet werken.

VERGOEDINGEN
De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
diefstallen, verloren voorwerpen of schade veroorzaakt
door brand, onweer, hagelbuien, val van bomen of
takken, ziekten van planten, epidemieën, overmacht.
De directie behoudt zich het recht voor de personen weg
te sturen die, naar haar oordeel, door het reglement
niet na te leven of de harmonie en de stemming van de
ontvangststructuur verstoren, de goede gang van het
gemeenschapsleven of de interessen van het complex
in zijn geheel beschadigen.
Reeds weggestuurde of teruggeroepen gasten
mogen niet op de camping komen zonder een nieuwe,
specifieke autorisatie van de directie.

Het is mogelijk voor dit jaar en volgend jaar bij ons te boeken.
U kunt Bungalows, Maxicaravans, Suite Homes, Cottage,
Tents, Standplaatsen, Privè badkamers en Boeien reserveren.
De directie garandeert alleen de accomodatiegroep/
het type standplaats die gereserveerd is. Wij reserveren
geen exact nummer. Met eventuele voorkeur zal zoveel
mogelijk rekening worden gehouden. U kunt alleen
schrijftelijk (brief, email, www.laquercia.it) of, alleen voor
dit jaar, telefonisch reserveren. Het adres, aantal personen,
type accommodatie/standplaats, gewenste periode,
e-mail en telefoonnummer moeten worden vermeld. De
bevestiging wordt per email opgestuurd. Om de reservering
definitief te bevestigen, zou u een aanbetaling binnen
een bepaalde termijn moeten voldoen. In geval van een
latere aankomst of van een vervroegd vertrek zal
toch de hele gerserveerde periode berekend worden
(accommodatie/ standplaats en persoons). De boeking is
persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan anderen
zonder uitdrukkelijke toestemming van het management.

WOONUNITS
Woonunits worden alleen wekelijks verhuurd:
– van maandag tot maandag: Luxury Tents Pineta
en Maxicaravan Standard Gr. 16
– van dinsdag tot dinsdag: Maxicaravan Standard
Gr. 11, Maxicaravan Plus Olmi en Olmi Large.
– van donderdag tot donderdag: Cottage Tigli,
Tigli Large en Maxicaravan Standard Gr. 18
– van vrijdag tot vrijdag: Maxicaravan Plus
Oleandri, Platani, Platani Special, Salici, Faggi,
Querce, Querce Large en Querce Special
– van zaterdag tot zaterdag: Bungalow Bellavista,
Maxicaravan Standard Gr. 9 en 13, Maxicaravan
Standard Lago Gr. 2 en 21 en Maxicaravan Plus Lago.
– van zondag tot zondag: Maxicaravan Standard
Gr. 10 en 15, Villaggio Olivi en Villaggio Gelsi.
In het laagseizoen: aankomst en vertrek op aanvraag/
beschikbaarheid. Wij vragen u alstublieft, of u ten minste èèn
week voor aankomst, ons het exacte nummer van de personen
door te geven. Lakens, hoofdkussens en handdoeken zijn
eenmalig aanwezig in alle onze accommodaties. Alle personen
die bij aankomst of gedurende het verblijf aankomen en
niet zijn aangemeld, moeten beddengoed huren in de
winkel tegen een vergoeding. Ook tussentijdse wissels van
beddengoed moeten persoonlijk bij onze tabakswinkel
worden gehuurd tegen een vergoeding. De eindschoonmaak
is bij de prijs inbegrepen. Het is absoluut vorboden om
tenten naast uw woonunit te plaatsen. Onze woonunits
zijn op de door u geboekte aankomstdag beschikbaar
vanaf 16 uur en op de dag van vertrek verwachten wij dat
u de woonunit uiterlijk om 10.00 uur in opgeruimde staat
achterlaat. Wij verzoeken u de sleutel bij de receptie af
te gegeven en het afval in de desbetreffende containers
op de ecologische eilanden te deponerenn. Mocht er iets
ontbreken of beschadigd zijn uit de inventaris dan behoudt
de Directie zich het recht dit door te berekenen aan de gast.
De boeking is persoonlijk en kan niet worden overgedragen
aan anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van het
management. Er is 1 auto per accommodatie toegestaan.
Iedere volgende auto zal extra berekend worden en moet op
PARK 1 geparkeerd worden.
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STANDPLAATSEN
Standplaatsen kunt u alleen wekelijks huren:
– van maandag tot maandag: Comfort 4 (4311-4365)
– van dinsdag tot dinsdag: Comfort 1 (1381-1444)
en Comfort 3 (3334-3352)
– van woensdag tot woensdag: Comfort 2 (2401-2417)
– van donderdag tot donderdag: Comfort 1 (1331-1346)
en Comfort 3 (3361-3403)
– van vrijdag tot vrijdag: Comfort 1 (1351-1378)
en Comfort 3 (3321-3333).
– van zaterdag tot zaterdag: Lago, Superior 1 en 2.
– van zondag tot zondag: Classic.

ANNULERINGEN
Annuleringen door de gast: De annulering betreft
de gehele gereserveerde periode van uw boeking.
Gedeeltelijke annuleringen worden geaccepteerd
naar het oordeel van de Directie. De annulering
moet schriftelijk, niet later dan 30 dagen voor de
aanvangsdatum, bij ons binnen zijn. In dit geval
wordt de hele aanbetaling teruggegeven. Onder
geen enkele omstandigheden worden er eventuele
reserveringskosten terugbetaald. Bij annuleringen
later dan 30 dagen voor de aanvangsdatum wordt de
aanbetaling zoals hier volgt ingehouden:

In het laagseizoen: aankomst en vertrek op aanvraag/
beschikbaarheid.

– 50 % met mededeling van 29 tot 15 dagen
voor uw aanvangsdatum,

De plaatsen met reservering zijn op de plattegrond
met ■ ■ ■ ■ aangegeven.

– 75 % met mededeling van 14 tot 8 dagen
voor uw aanvangsdatum,

– Lago: standplaatsen aan het meer nr. 2001-2036,
100 m2, elektriciteit 10 A, water en afwatering, Wi-Fi.

– 100 % met mededeling van 7 tot 0 dagen
voor uw aanvangsdatum.

– Classic: standplaatsen nr. 4701-4806,
corrente 10 A, 90 m2, Wi-Fi.

De Directie behoudt zich het recht de reservering te
annuleren zonder voorafgaande kennisgeving in geval van:

– Superior 1: standplaatsen nr. 1311-1322, 160 m2,
elektriciteit 16 A, water en afwatering, Wi-Fi.
– Superior 2: standplaatsen nr. 2311-2335, 160 m2,
elektriciteit 16 A, water en afwatering, Wi-Fi.
– Comfort 1: standplaatsen nr. 1331-1346, 1351-1378
en 1381-1444, 120 m2, elektriciteit 16 A, water en
afwatering, Wi-Fi.

– ontbrekende ontvangst van de aanbetaling binnen de
aangegeven termijn.
– het niet verschijnen van de gast op de geplande dag. In
dit geval zal de aanbetaling niet worden teruggestort
en behoudt zich het recht de unit vanaf de volgende
dag opnieuw te verhuren.

– Comfort 2: standplaatsen nr. 2401-2417, 120 m2,
elektriciteit 16 A, water en afwatering, Wi-Fi.
– Comfort 3: standplaatsen nr. 3321-3352 en 3361-3403
120 m2, elektriciteit 16 A, water en afwatering, Wi-Fi.
– Comfort 4: standplaatsen nr. 4311-4365,
120 m2, elektriciteit 16 A, water en afwatering, Wi-Fi.
De standplaatsen zijn op de door u geboekte aankomstdag
beschikbaar vanaf 12 uur en op de dag van vertrek moet
u deze voor 12.00 in goede staat achterlaten.

BOEIEN & PRIVÈ BADKAMER
U kunt een boei alleen in combinatie met een reservering
van een plaats of een woonunit huren. Alleen voor boten
tot max. 7,5 m (25 feet). In geval van annulering van
alleen de boei/badkamer, voor de gereserveerde tijd of
een deel daarvan, moet u dit schriftlijk aan ons melden
tot max 30 dagen voor de geplande aankomstdatum.
Mocht u dit niet op tijd aan ons melden, dan wordt de boei
voor de gehele gerserveerde periode in rekening gebracht.
In geval van annulering van de standplaats/woonunit,
wordt de boei/badkamer ook geannuleerd.

42

Uw armbandje
altijd dragen, aub!

