
 
 
 
 

                   Algemene huurvoorwaarden 
 
 
Uw reservering wordt bevestigd en wordt van kracht na ontvangst van de 

aanbetaling. 
1. Bevestiging: 
Het contract is alleen geldig als het correct is ingevuld omdat het alle benodigde gegevens 
voor huur biedt. 
· De camping behoudt zich het recht voor om te worden toegelaten. 
· De bevestiging van het huurcontract is onderworpen aan de betaling van een voorschot van 
30% van het boekingsbedrag. 
2. Saldo van het bedrag van het verblijf en garanties: 
· Het bedrag van het verblijf zal volledig worden betaald bij aankomst 
· Een aanbetaling van 100 € is vereist voor de huur van de accommodatie. 
· de algemene staat en inventaris van accommodatie zal bij aankomst en vertrek worden 
gecontroleerd. · Als om welke reden dan ook het verblijf wordt ingekort, wordt de 
aanbetaling niet terugbetaald. 
· De woningen worden nominaal gehuurd en kunnen in geen geval worden onderverhuurd. 
· Betalingswijze: creditcard, contant of bankoverschrijving. 
3. Belastingen: I.V.A is inbegrepen in de tarieven. 
4. Accommodatie: Het aantal personen kan niet hoger zijn dan (4 / 6pers) zonder 
voorafgaande toestemming van het management op het moment van boeking. 
5. Kampeerplaatsen: 
· De klant moet het management op de hoogte brengen van elke wijziging in het aantal 
personen bij aankomst of tijdens het verblijf om de tarieven eventueel te wijzigen. 
6. uren: 
· Aankomsten zijn vanaf 16.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur. Als de aankomst dit doet 
vóór de datum of tijd wordt de klant blootgesteld aan het niet kunnen bezetten van de plot 
voorbehouden behalve met voorafgaande toestemming van het management. 
7. De klant gaat akkoord met: 
· respecteer de regels van de camping 
· maak het perceel en / of de huur perfect schoon, de schoonmaak moet door uzelf worden 
gedaan. 
8. Huisdieren: 1 huisdier is toegestaan in de stacaravan met zijn vaccinatiebewijs. 
- De zogenaamde gevaarlijke honden zijn verboden op de camping. 
9. Barbecues: alleen elektrische en gasbarbecues zijn toegestaan. 
10. Annulering: het moet schriftelijk of per e-mail zijn. 
- als de annulering één maand vóór de geplande datum wordt gedaan: het voorschot wordt 
terugbetaald 
vol. 
- als de annulering minder dan een maand na de geplande datum wordt uitgevoerd: de klant 
kan geen teruggave van de 30% van het voorschot eisen. 
11. In geval van betwisting is de rechtbank de bevoegde instantie. 



 
 
 
 

 
  

                    Privacybeleid 
 

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 (AVG) vindt u de volgende informatie over de verwerking van uw 
persoonlijke gegevens: 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens? 
 
Verantwoordelijk: Camping L'ORANGERAIE CEJO CAMPING S.L. 
Adres: Polígono 9, Lot 117, 12589 Càlig, Castellón. 
E-mail: info@campingorangeraie.com 
telefoon: 0034964765059 
 
 
 Met welk doel verwerken we deze informatie? 
 
Wij verwerken de informatie die door belanghebbende partijen wordt verstrekt om de 
gevraagde diensten op een correcte en professionele manier te faciliteren, het verzenden 
van de verzochte informatie te beheren en door te gaan naar de facturering van de geleverde 
dienst. De verstrekte gegevens blijven behouden zolang de zakelijke relatie wordt 
gehandhaafd of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. 
 
Om u producten en diensten te kunnen aanbieden op basis van uw interesses en om uw 
gebruikerservaring te verbeteren, zullen wij een "bedrijfsprofiel" ontwikkelen op basis van de 
verstrekte informatie. Geautomatiseerde beslissingen zullen niet op basis van dit profiel 
worden genomen. Als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben, zullen we u ook op de 
hoogte stellen van promoties over services die vergelijkbaar zijn met degene die u leuk vindt. 
 
Wat is de legitimiteit van de verwerking van deze gegevens? 
 
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de ondubbelzinnige toestemming 
van de betrokken partij en de uitvoering van het servicecontract. U bent verplicht om de 
gegevens te verstrekken die nodig zijn om de service te verlenen, anders kunnen we deze 
niet leveren. 
Op welke ontvangers worden uw gegevens overgedragen? 
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in gevallen van wettelijke 
verplichting. 
 
 



 
 
 
 

 
    

 
 
 

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen? 
 
In geval van onjuiste informatie of als u deze wilt wijzigen, kunt u ons hiervan op de hoogte 
stellen en, indien u dit wenst, uw rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en 
verzet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen. , verwijzend naar de sectie 
"Bescherming van persoonsgegevens". ", Vrij, door een e-mail te sturen naar het adres 
info@campingorangeraie.com 
 
In de genoemde mailbox beantwoorden we alle twijfels en klachten met betrekking tot de 
verwerking van uw persoonlijke gegevens die aan u worden gepresenteerd. Soms vragen we 
je om je identiteit te bevestigen door een kopie van je ID te sturen. Alle personen die 
betrokken zijn bij onze gegevensverwerking kunnen, in geval van onenigheid met de gegeven 
uitleg, een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die bij u thuis hoort. 
We zullen eventuele wijzigingen in ons privacybeleid publiceren. In elk geval, als de 
wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een opvallende kennisgeving op onze website plaatsen 
of per e-mail een kennisgeving sturen. 
We vragen ook om uw toestemming om u producten en services aan te bieden die zijn 
gerelateerd aan de gevraagde en om u als klant te behouden. 
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