
 

 

 

 

 

 

 
                                              Algemene voorwaarden 

 
De huidige bevestiging betekent uw acceptatie van de algemene voorwaarden. 

 
Annulering : in het geval van annuleren zal de aanbetaling inclusief de reserveringskosten en de 
annuleringverzekeringskosten niet vergoed worden. 
Minder dan een maand wordt er 50% van het totaalbedrag inclusief de aanbetaling, de reserveringskosten en de 
annuleringverzekeringskosten in rekening gebracht. 
Minder dan een week, zal het totaalbedrag van uw verblijf betaald moeten worden.  
 
Een vertrek eerder dan gepland of een aankomst later dan gepland geeft geen recht op een vergoeding. 
 
Op het moment van uw boeking, kunt u bij ons een annuleringsverzekering afsluiten – onderbreking van uw verblijf 
(tarieven en algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering vindt u op onze website). 
 
Indien de accommodatie bij vertrek niet in perfecte staat is, wordt er een bedrag van € 100,- in rekening gebracht.  
Ook zullen wij genoodzaakt zijn om eventuele aangebrachte schade in rekening te brengen voor het bedrag dat 
gelijk staat aan vervanging. 
 
De reserveringskosten van een verhuuraccommodatie bedragen € 15,- en deze kosten kunnen niet worden 
vergoed. 
 
Een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van uw verblijf + de reserveringskosten + de 
annuleringverzekeringskosten + € 3,- voor de deelname aan de ophaling van huishoudelijk afval zullen bij het 
reserveren gevraagd worden. 
 
Verhuur : het verbruik van water en elektriciteit zit in de prijs inbegrepen. 
 
Een parkeerplaats voor een enkel voertuig zit inbegrepen in de prijs van de accommodatie. Na 23.00 uur kunnen 
de voertuigen niet meer de camping op. Elk extra voertuig moet buiten de camping worden geparkeerd (gratis 
gemeentelijke parkeerplaats op 50 m afstand). Bezoekers moeten hun voertuig buiten de camping parkeren. 
 
Bij een valse declaratie vervalt de reservering. 
 

De accommodaties kunnen van zaterdag tot zaterdag verhuurd worden. Het is mogelijk om een accommodatie 
voor een minimum van 2 nachten te reserveren (neem hiervoor contact met ons op). 
 
Verhuur : de aankomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Het vertrek tussen 9.00 uur en 10.00 uur. 

 

Er wordt alleen voorzien in kussens en dekens. Lakens en badlakens kunnen gehuurd worden op reservering en 

op basis van beschikbaarheid. 

 
Uw accommodatie wordt gedurende 24 uur gereserveerd vanaf de geplande dag van aankomst. Na deze tijd en 
zonder informatie van uw kant, wordt uw reservering geannuleerd en het totaalbedrag zal ingenomen worden. 
 
Het team van de receptie zet zich in om te voldoen aan uw uitgesproken wensen tijdens de reservering, maar dit 
laatste kan op elk moment gewijzigd worden. 
 
Het totaalbedrag van uw verblijf moet maximaal 1 maand voor aankomst betaald worden. 
 
Reglement van de camping: de klant verplicht zich tot het respecteren van het reglement van de camping, evenals 
de gasten van de klant. Dit reglement staat zichtbaar aangeplakt bij de ingang van de receptie. 
 
Verhuur : er wordt geen extra persoon toegestaan voor de nacht indien het maximum aantal personen voor het 
verblijf al is bereikt. 
 
In het hoogseizoen vragen wij onze klanten een identificatie-armband te dragen om uw veiligheid te waarborgen 
en ongewenste bezoekers te kunnen herkennen. 
 
Alleen elektrische barbecues zijn toegestaan. Barbecues op houtskool, gas enz. zijn strikt verboden door een 
gemeentelijk arrest. 
 
Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 

 
We kijken er naar uit u te mogen verwel komen op onze camping. 

 
De familie Coulomb en zijn team. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Camping Clair de Lune   
 

E-mail : camping@clairdelune-giens.com  Website : www.international-giens.com  
Siret : 40293080400016 

Aansprakelijkheidsverzekering : No. 508044730001 
Nummer en datum van de prefectorale volgorde van indeling : 2011/60 van 06.12.2011                                                                                          

Rangschikking : toerisme. 64 plaatsen, 760 m²   

 

Verboden : 
       

Dieren zijn niet toegestaan 
Het is strict verboden om in de huurlocaties te roken  

 Eén auto per huurlocatie is toegestaan 
Barbecues met vlammen zijn verboden 

  
Om te reserveren, bel dan naar : 0033.4.94.58.20.19  of per mail : camping@clairdelune-giens.com 

Praktische informatie : 
  

Camping is het hele jaar geopend 
Aanvang op Camping International van november tot maart 

 Openingsdatum van restaurant : juli en augustus 
 Openingstijden van de receptie : 
 November tot maart (camping international) : 9h - 12h & 14h - 19h 
 April tot oktober : 9h - 12h & 14h - 19h 
 Nemen van huurlocatie : 16h 
 Huurlocatie vrij maken : 10h 

   
Geografische positie van de camping : 

                                                                     
 Afstand van de zee : 200 m  
 Afstand van het strand : 600 m   
 Afstand van het dorp Giens : 400 m  
 Afstand van Hyères : 12 km  
 Afstand van het treinstation : 10 km 
 Afstand van het busstation : 12 km 
 Afstand van een supermarkt : 200 m (camping International) 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Omgeving : 

  
 Wandelpaden rondom het schiereiland  
 3 km van de camping, boten naar Ile de Porquerolles  
 2 km van de camping, Port du Niel (vissershaven) 
 5 km van de camping, fietspaden  

  
Lokaal transport :  

                                                                                                                                                                           
 Busbedrijf : Réseau Mistral : 0033.4.94.03.87.03 
 Taxibedrijf : 0033.4.94.00.60.00 

  
Uitrustingen op de camping : 

 
Restaurant : 01.07 tot 31.08 

               Wasmachine : 1      
 Kinderspeelplaats : ja 
 Bibliotheek  

  
  

   
  

  
   

 

Beschrijving : 
 
Type huurlocatie : 36 stacaravans en 22 appartementen/studios 

 2 tenten 
 Oudheid van de huurlocaties: tussen 1 en 25 jaar 
 Oppervlakte van de huurlocaties : van 8 m² tot 44 m²  
 Huurlocatie voor max. personen : 2 of 5  

Huurlocaties toegankelijk tot gehandicapten (hangt van huurtype af) 

  
Omschrijving binnenkant :  

 
 - Slaapkamer :    
  

Eén kamer met een 2-persoonsbed van 140 cm of 160 cm. 
Eén kamer met 2 aparte bedden van 80 cm of een stapelbed van 90 
cm 

 In al onze huurlocaties liggen dekens en kussens    
   
 - Keuken :    
  
 1 fornuis – gas of elektrisch (hangt van huurtype af) 
 1 ijskast met vriezer  
 1 koffiezetapparaat (hangt van huurtype af) 
 1 magnetron (hangt van huurtype af) 
 1 broodrooster (hangt van huurtype af)   
 1 afwasmachine (hangt van huurtype af) 
 Keukenbenodigdheden  
   
 - Woonkamer :  
  

Een bedbank van 140 * 190 cm (hangt van huurtype af)  
met tafel en stoelen  

 Airco (hangt van huurtype af) 
 Kachel : (hangt van huurtype af) 
  
 - Sanitair :  
                                                                                                          

Badkamer met douche en wasbak + wc gescheiden 
 (hangt van huurtype af) 
Sommige accommodaties zijn niet voorzien van sanitair 

 
Andere : 

  
 Tuintafel + tuinstoelen (hangt van huurtype af) 
 Kinderbed en kinderstoel : Op aanvraag  
 Er is Wifi betalen (tarieven in de receptie) 
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