Onderstaand treft u de huurvoorwaarden aan
voor de vakantiewoning van de fam. Bosscha aan
het meer van Annecy (Doussard):
1. Algemeen
Het chalet is bestemd voor 5-7 personen en beschikt over 2 badkamers (waarvan 1 met ligbad). Tevens is de woning uitgerust met o.a. een vaatwasser, wasmachine, koel-/vriescombinatie, oven/magnetron, stereo/dvd-setje,
videorecorder en satelliet-tv. Verder is nog een campingbedje (inclusief kussen/-sloop, dekbed/-overtrek) en
kinderstoel aanwezig.
Internet is beschikbaar via een draadloze (onbeveiligde) verbinding. Het signaal is (meestal) niet voldoende sterk
om vanuit het chalet te internetten. Daarvoor moet u in een straal van ongeveer 25 meter van de receptie zijn.
Bij de receptie koopt u ook een wachtwoord (mot de passe) en toegangscode voor één of meerdere (goedkoper)
weken. Dit geldt alleen in de periode dat de camping is geopend. Buiten het seizoen zijn er in het nabijgelegen
dorp (Doussard) enkele mogelijkheden (al dan niet gratis) zoals b.v. in het café/restaurant tgo de supermarkt of evt
in de McDonalds in Sévrier (10 km richting Annecy). Of: u heeft een eigen dongel

Het chalet is gelegen op Parc Residentiel de la Nublière dat onderdeel is van campéole la Nublière. Informatie van
de camping kunt u vinden op bijgaande site:
http://www.campeoles.fr/news_site/camping_result.asp?id_camping=29&mv=desc

De ene helft van het park is als camping ingericht, de andere helft is bebouwd met chalets en stacaravans. Samen
maken ze gebruik van diverse faciliteiten zoals een eigen (veilig en bewaakt) strand aan het meer van Annecy,
een campingwinkel voor de dagelijkse boodschappen en vers brood/krant (niet in de winter geopend), een restaurant en snackbar. In de zomer is er een kinderprogramma (ook in het Nederlands) overdag .

Het meer is uitgeroepen tot het schoonste meer van Frankrijk. Naast zwemmen biedt het ook goede mogelijkheid
voor b.v. surfen en er is een aanlegplaats voor (motor)boten bij de naastgelegen camping.
Voor nadere info: clubnautique.doussard@wanadoo.fr

U kunt tussen 7:00 en 23:00 uur met het pasje het terrein oprijden. De auto kunt u links naast het chalet op de
eigen plaats parkeren.
De camping zelf is geopend van (ongeveer) 1 mei t/m 31 oktober

2. Zelf meenemen
Alle bedden zijn voorzien van kussens en dekbedden. Uit hygiënisch oogpunt verzoeken wij u de (waterdichte)
matrasbeschermers (aanwezig op alle bedden) te gebruiken onder uw eigen beddengoed. Beddengoed en handdoeken zijn niet aanwezig. Deze dient u zelf mee te nemen.
U kunt ze ook huren bij de camping: € 9,- per lakenset, € 7,50 handdoekenset

De slaapkamers zijn als volgt ingedeeld:
- Slaapkamer 1 (ouderslaapkamer): Bedmaat 160*200, dekbedovertrek 200*200
- Slaapkamer 2: Stapelbed Bedmaat 2 x 90*200, dekbedovertrek 2x 140*200
- Slaapkamer 3: 2 losse bedden Bedmaat 2x 90*200, dekbedovertrek 2x 140*200
- Slaapbank woonkamer: Bedmaat 140*200, dekbedovertrek 200*200
Aanvullende info: zie ook www.pidara.nl

3. Tarieven en voorwaarden
• Huurprijs : zie prijslijst, vanaf zaterdag 14:00 uur (aankomstdag) tot zaterdag 10:00 uur. (vertrekdag)
• U ontvangt per post van ons  de sleutel van het huisje en de pas voor de slagboom. Wij zullen uw komst aan
		 melden bij de receptie.
• De huurprijs is inclusief kosten stroom, verwarming, water en satelliet-tv
• Voor sleutel en pas (en evt schade) betaalt u € 50,- borg. Zodra wij de sleutel en pas terug hebben ontvangen
		 wordt dit bedrag teruggestort op uw rekening
• Administratiekosten: € 25,• Eindschoonmaak: dit dient u volledig zelf te doen! (het is niet mogelijk dit uit te besteden aan de
		camping, helaas)
• Bij calamiteiten of (kleine) reparaties kunt u zich (als de camping open is) wenden tot de receptie. Bij grotere
		 problemen svp ook tot ons: 00-31-546-810260, of : 00-31-620163564

4. Opgeruimd en schoon houdt in:
• Toiletten en sanitair schoon
• Koelkast/diepvries leeg en schoon en de stekker uit het stopcontact
• Aanrecht en kookplaat schoon
• Stofzuigen (stofzuiger staat onder de trap)
• Waterkraan wasmachine dichtdraaien (kraan zit onderin het kastje naast de wasmachine)
• Alle kamers (incl. bedden) schoon, dus geveegd/gezogen
• Schade aan borden, kopjes, glazen e.d.  dient u zelf te vergoeden door vervanging

Eventueel kunnen bij niet schoon achterlaten van de woning kosten in rekening worden gebracht

5. Reserveren
• Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden, ontvangt u een bevestiging en een factuur voor de aan		 betaling van 25 % van de huursom + borg
• Restbetaling dient plaatsgevonden te hebben uiterlijk 30 dagen voor aanvang huurperiode.
• Bij reservering binnen 4 week van huur dient het totaalbedrag in één keer te worden overgemaakt.
• Bij niet tijdige betaling vervalt de reservering, zonder restitutie van de aanbetaling.
• Betalingen steeds op nummer 47.17.02021 van M.E.Th. Bosscha
• Ongeveer 2 weken voor de huur ontvangt u van ons de sleutels en het pasje om het toegangshek van de
		 camping te kunnen openen. Deze stuurt u zsm na thuiskomst weer retour in de ‘voorbedrukte’ enveloppe
• Indien er geen andere schade is ontvangt u de borg na ontvangst zsm retour

6.

Annuleringen

Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten via uw bank of verzekeringsagent. Bij annulering zijn de
volgende bepalingen van toepassing:
a. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van het verblijf, is 25% van het huurbedrag verschuldigd
met een minimum van Euro 150,00.
b. Bij annulering binnen 60 dagen voor aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.
c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

7.

Huishoudelijk reglement

Teneinde het verblijf op het park voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten
zich te houden aan de voor het park vastgestelde (gedrag)regels neergelegd in het huishoudelijk reglement (of
campingreglement). Het huishoudelijk reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Overtreding van
het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering door de parkbeheerder of verhuurder tot gevolg hebben, zonder
dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Indien de beheerder van de camping niet op
de naleving van zijn eigen reglement toeziet, kan verhuurder daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

8.

Aansprakelijkheid
a. Verhuurder en de beheerder van het park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (i) diefstal, verlies of

		 schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park (ii) het onklaar geraken of
		 buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park.
b. De huurder en degene die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade
		 die voor verhuurder en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf ongeacht of
		 dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen
		 op het park bevinden evenals van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder
		zich hebben.
c. Bij niet juist gebruik cq. niet juist achterlaten van het chalet kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten 		
		worden doorberekend.

9.

Klachten

Ondanks alle zorgen van verhuurder kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de beheerder van het park op te nemen, teneinde de beheerder in de gelegenheid
te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u
tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de verhuurder.

