Camping La Forge de Sainte Marie
PRIJZEN 2019
KAMPEERPLAATSEN
CATEGORIE
19/04/201906/07/2019
€ 19,00
€ 22,50
€ 27,00
€ 31,50
€ 10,00
€ 4,50
€ 2,50
gratis
€ 2,00
€ 2,00
€ 0,60
€ 0,10

Kampeerplaats 6 A (incl. 2 pers)
Kampeerplaats 6 A water + afvoer (incl. 2 pers)
Kampeerplaats 10 A water + afvoer (incl. 2 pers)

Premium kampeerplaats (incl. 2 pers)
Fiets kampeerplaats (incl. 1 pers)
Extra persoon vanaf 12 jaar
Extra persoon vanaf 2 tot 11 jaar
Extra persoon tot 2 iaar
Huisdier
Toeslag rivierplaats (alleen met 6 A)
Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)
Ecologische belasting (vanaf 18 jaar)

Prijzen per nacht in Euro
06/07/201924/08/2019
€ 37,00
€ 39,50
€ 44,50
€ 52,50
€ 15,00
€ 10,00
€ 5,00
gratis
€ 2,00
€ 2,00
€ 0,60
€ 0,10

24/08/201906/09/2019
€ 19,00
€ 22,50
€ 27,00
€ 31,50
€ 10,00
€ 4,50
€ 2,50
gratis
€ 2,00
€ 2,00
€ 0,60
€ 0,10

STACARAVANS (MH) en VAKANTIEWONINGEN/GITES
Prijs per week in Euro EN voor verblijven vanaf 4 nachten (1/7 van de prijs per week x aantal nachten)
Touristenbelasting 0,60€ per persoon (+ 18 jaar) per nacht + ecologische belasting 0,10€ per persoon (+ 18 jaar) per nacht niet inbegrepen

Datum

19/04-29/06
29/06-06/07
06/07-13/07
13/07-17/08
17/08-24/08
24/08-31/08
31/08-06/09

MH Forge
2 kamers

MH Deluxe
2 kamers

MH Waikiki
3 kamers

MH Champagne
3 kamers

MH Premium
3 kamers

minstens 4 nachten

minstens 4 nachten

minstens 4 nachten

minstens 4 nachten

minstens 4 nachten

€ 350
€ 450
€ 599
€ 750
€ 599
€ 450
€ 299

€ 420
€ 550
€ 699
€ 850
€ 699
€ 550
€ 350

€ 450
€ 575
€ 750
€ 900
€ 750
€ 575
€ 375

€ 490
€ 599
€ 799
€ 999
€ 875
€ 599
€ 399

€ 650
€ 760
€ 990
€ 1150
€ 990
€ 760
€ 530

Gîte
2 pers

Gîte
4 pers

min. 4 nachten min. 4 nachten

€ 365
€ 500
€ 625
€ 735
€ 625
€ 500
€ 310

€ 450
€ 550
€ 775
€ 860
€ 775
€ 550
€ 390

Gîte
6 pers
min. 4 nachten

€ 550
€ 600
€ 860
€ 960
€ 860
€ 600
€ 440

Prijs per nacht in Euro voor verblijven tussen 1 en 3 nachten
Touristenbelasting 0,60€ per persoon (+ 18 jaar) per nacht + ecologische belasting 0,10€ per persoon (+ 18 jaar) per nacht niet inbegrepen

Datum

19/04-29/06
29/06-06/07
06/07-13/07
13/07-17/08
17/08-24/08
24/08-31/08
31/08-06/09

MH Forge
2 kamers

MH Deluxe
2 kamers

MH Waikiki
3 kamers

MH Champagne
3 kamers

MH Premium
3 kamers

Gîte
2 pers

Gîte
4 pers

Gîte
6 pers

minstens 1 nacht

minstens 1 nacht

minstens 1 nacht

minstens 1 nacht

minstens 1 nacht

min. 1 nacht

min. 1 nacht

min. 1 nacht

€ 80
€ 100
€ 135
€ 170
€ 150
€ 100
€ 65

€ 90
€ 105
€ 145
€ 175
€ 160
€ 105
€ 75

€ 63
€ 75
€ 100
€ 125
€ 100
€ 75
€ 50

€ 70
€ 92
€ 117
€ 142
€ 117
€ 92
€ 58

€ 100
€ 130
€ 170
€ 200
€ 170
€ 130
€ 90

€ 63
€ 75
€ 100
€ 125
€ 100
€ 75
€ 50

€ 80
€ 90
€ 130
€ 160
€ 130
€ 90
€ 64

€ 100
€ 105
€ 150
€ 175
€ 150
€ 105
€ 80

Gelieve contact met ons opnemen voor huuraccommodaties voor meer dan 8 personen en groepen.

Camping La Forge de Sainte Marie, RD427, 52230 Thonnance les Moulins, France / Tel 00(33)325944200, Fax 00(33)25944143 / email info@laforgedesaintemarie.com

Camping La Forge de Sainte Marie
RESERVERINGSFORMULIER
NAAM, VOORNAAM:
ADRES:
POSTCODE:

PLAATS:

TELEFOONNUMMER :

NUMMERPLAAT :

EMAIL:
AANTAL PERSONEN

vanaf 18 jaar

PERIODE

12 tot 17 jaar

2 tot 11 jaar

0 tot 2 jaar

Huisdier

Aankomst

Vertrek

Keuze van kampeerplaats * (aangeven met kruisje) / ongeveer afmeting tent/camper/caravan **
KAMPEERPLEK

KAMPEERPLEK

KAMPEERPLEK

PREMIUM KAMPEERPLEK

KAMPEERPLEK FIETS

6 A water afvoer

10 A water afvoer

10 A water afvoer
tuinmeubelen, koelkast, barbecue, wifi

zonder elektriciteit

6A

*

*

*

*

*

**

**

**

**

**

Keuze van accommodatie (aangeven met kruisje)
MH FORGE

MH DELUXE

MH WAIKIKI

MH CHAMPAGNE

MH PREMIUM

2 kamers

2 kamers

3 kamers

3 kamers

3 kamers

3x7m

8x3m
overdekt terras

8x4m

8x4m
op ruime plek

8x4m
bedden opgemaakt, wifi

Berekening van uw reissom

GITE
2 PERS

GITE
4 PERS

GITE
6 PERS

45 m2

50m2

70m2

TOTAALPRIJS

Reserveringskosten (alleen voor huuraccommodaties)

15,00 €

Annuleringsgarantie: kampeerplaatsen 2,00 € per nacht, huuraccommodatie 30,00 € per accommodatie

€

Totaalprijs

€

Aanbetaling: 25% van de totaalprijs

€

Keuze van betaalmethode (aangeven met kruisje)
Bankoverschrijving: IBAN FR76 3000 4001 9800 0100 5556 993
Kredietkaart - VISA / MASTER / MAESTRO : vervaldatum ____ / ____

BIC BNPAFRPPTRO
veiligheidscode __ __ __

Kredietkaartnummer

Hoe heeft u van La Forge de Sainte Marie gehoord? ________________________________________________
Camping La Forge de Sainte Marie, RD427, 52230 Thonnance les Moulins, France / Tel 00(33)325944200, Fax 00(33)25944143 / email info@laforgedesaintemarie.com

La Forge

Sainte Marie

de
SARL AFMS La Forge de Sainte Marie – 52230 THONNANCE-les-MOULINS – France
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1 - Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op alle verkopen van
verblijvendie
gemaakt
zijn
op
de
website

www.laforgedesaintemarie.com of per telefoon, e-mail of mail. Ze
zijn een integraal onderdeel van een contract tussen de camping en de klanten.
De klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden vóór
het reserveren van een verblijf en erkent deze te aanvaarden voor zichzelf en voor
iedereen die betrokken is bij het verblijf.
In overeenstemming met de geldende wet, zijn deze algemene voorwaarden ter
informatie ter beschikking gesteld aan alle klanten voorafgaand aan het sluiten van
een verkoopcontract. Zij kunnen ook op schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor
worden verkregen.
Artikel 2 – Reserveringsvoorwaarden
2.1 Tarief en betaling
De tarieven van de verblijven zijn aangegeven in euro, inclusief BTW. Eventuele
wijzigingen van het BTW-tarief, die plaatsvinden tussen het moment waarop de
tarieven werden bepaald en de facturering van het verblijf, leiden tot een
proportionele aanpassing van het tarief inclusief BTW. Dit wordt zonder voorbehoud
door de klant aanvaard.
Voor de reservering van campingplaatsen: de verhuur is naamsgebonden en kan
niet worden overgedragen. De reservering is pas definitief na ons akkoord en na
ontvangst van de aanbetaling van 25% (minimum € 15.00). Het restantbedrag is bij
aankomst te voldoen.
Voor de reservering van accommodaties: de reservering is naamsgebonden en kan
niet worden overgedragen. De reservering is pas definitief na ons akkoord en na
ontvangst van de aanbetaling van 25% (minimum € 15.00) en de reserveringskosten.
Het restantbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor uw aankomstdatum te zijn voldaan. U
kunt het restantbedrag direct op onze website
www.laforgedesaintemarie.com
per
creditcard
via
de
website

www.laforgedesaintemarie.com

overmaken. Ga naar ‘‘zoek en
boek”, “OK” en vul uw naam en uw dossiernummer in. In geval van niet-betaling van
het saldo binnen deze termijn, wordt de reservering geannuleerd zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder restitutie van de aanbetaling en de
reserveringskosten. Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor de
aankomstdatum zijn gemaakt, wordt de betaling van het gehele bedrag vereist. De
prijzen zijn inclusief water, gas en elektriciteit.
We accepteren alleen één auto en 6 personen per kampeerplek en accommodatie.
Er wordt in geen geval korting toegekend bij late aankomst of vervroegd vertrek.
Er is een toegangsprijs voor uw bezoekers of gasten die de apparatuur en/of
installatie van de camping gebruiken te voldoen
Betaalmiddelen: Contant, VISA, Master, internationale overschrijving
2.2 Annulering
Reserveringen die niet in overeenstemming zijn met de algemene
verkoopvoorwaarden zullen worden geannuleerd. Annuleringsaanvragen worden
alleen in behandeling genomen indien zij via telefoon, e-mail of mail zijn
meegedeeld. In alle gevallen worden de aanbetaling, de reserveringskosten en de
kosten van de annuleringsverzekering bewaard door de camping.
2.3 Annuleringsgarantie
Wij raden u aan een annuleringsgarantie af te sluiten op het moment van reserveren.
Om ontvankelijk te zijn, dient de annulering per aangetekende brief, inclusief de
bewijzen, binnen drie dagen na het incident aan ons verstuurd te worden. De
annuleringsgarantie garandeert de uitbetaling van het door u betaalde contractuele
tarief voor een campingplaats of accommodatie, indien de annulering optreedt
tussen de datum van reserveren en de aankomstdatum op de camping, door een
oorzaak die niet bekend of onvoorspelbaar was op het moment van reserveren. De
kosten van de annuleringsgarantie evenals de reserveringskosten en de aanbetaling
worden niet vergoed.
De garantie dekt alleen de volgende incidenten:
1. Overlijden, ernstig ongeluk of ziekte van de verzekerde, de echtgeno(o)t(e), de
kinderen, directe familieleden (vader, moeder, broer, of zus).
2. Verhuizing vanwege professionele overplaatsing (mutatie).
3. Ontslag door economische redenen voor de verzekerde, de echtgeno(o)t(e).
4. Schade aan het woonhuis van de verzekerde door brand, wateroverlast, storm,
natuurramp, vandalisme.
Deze lijst is exhaustief. De annuleringsgarantie komt te vervallen op de door u
gereserveerde aankomstdatum en geldt niet tijdens uw verblijf op de camping.
Tarieven annuleringsgarantie
–
Campingplaats: 2 euro per dag per plaats
Accommodatie: 30 euro per verblijf per accommodatie

2.4 Toeristenbelasting/Ecologische belasting
Een toeristenbelasting wordt geheven in aanvulling: 0,60 € per nacht per persoon
vanaf 18 jaar gedurende het hele seizoen.
Een ecologische belasting wordt geheven in aanvulling: 0.10 € per nacht per persoon
vanaf 18 jaar gedurende het hele seizoen.
Artikel 3 – Verloop van het verblijf
3.1 Aankomst en vertrek
- Voor campingplaatsen: aankomst vanaf 14:00 uur, vertrek voor 12:00 uur, elke dag
van de week.
- Voor accommodaties: aankomst vanaf 16:00 uur, vertrek voor 10:30, elke dag van
de week.
Vanaf middernacht (00:00 uur) is het niet meer mogelijk om aan te komen bij de
camping. U heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het vinden van een
alternatieve accommodatie buiten de camping.
3.2 Verblijfsduur
- Voor campingplaatsen: vanaf 1 nacht naargelang de beschikbaarheid
- Voor accommodaties: vanaf 1 nacht naargelang de beschikbaarheid
3.3 Borg
Voor accommodaties dient u bij aankomst een borg van € 100 per accommodatie
achter te laten (contant, creditcard: Mastercard/Visa).
Voor Premium campingplaatsen dient u bij aankomst een borg van € 20 achter te
laten (contant, creditcard: Mastercard/Visa).
De borg wordt bij vertrek terugbetaald. De facturering van eventuele schade zal
worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf evenals de schoonmaak indien de
accommodatie of campingplaats niet perfect is schoongemaakt bij vertrek.
3.4 Inlevering sleutels
Indien de sleutel van de accommodatie na 10:30 uur wordt ingeleverd of indien de
campingplaats na 12:00 wordt vrijgemaakt zonder eerder akkoord van de receptie,
dan zal een extra nacht in rekening worden gebracht.
3.5 Huisdieren
Het is toegestaan om maximaal 1 huisdier per kampeerplaats en accommodatie
mee te nemen, indien deze aan de lijn wordt gehouden en wordt uitgelaten buiten
de camping. Ook dienen zijn uitwerpselen te worden opgeraapt en mag zijn gedrag
de rust van onze gasten niet belemmeren.
Huisdieren zijn verboden bij het zwembad, de speeltuin en de sanitair gebouwen.
Het inentingenboekje dient actueel te zijn (de hondsdolheid vaccinatie is verplicht).
Honden uit de eerste en tweede categorie zijn verboden.
3.6 Intern reglement
Zoals vereist door de wet, dient u zich te houden aan ons interne reglement,
afgegeven bij de prefectuur en geafficheerd bij de receptie. Op verzoek wordt het
interne reglement verstrekt. Niet-naleving van deze regeling en een respectloze
houding ten opzichte van de andere bewoners en/of camping faciliteiten kan
resulteren in de onmiddellijke annulering van de reservering en de vroege vertrek
zonder restitutie.
Artikel 4 - Verantwoordelijkheid
De camping is in geen geval aansprakelijk voor schade aan uw campingmateriaal dat
door uzelf is veroorzaakt; u bent verplicht in het bezit te zijn van een
aansprakelijkheidsverzekering voor uw materiaal.
De camping is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn
personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze
voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde
condities, tenzij deze toezeggingen nadien schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
Artikel 5 – Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en eventuele
geschillen in verband met de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de
Hooggerechtshof of de Rechtbank van Koophandel van Saint Dizier.
Alle omschrijvingen, tarieven en openingsdata uit vorige brochures komen met de
uitgaven van deze brochure te vervallen. Aan het samenstellen van deze brochure,
hebben wij de grootst mogelijke zorg besteed. Eventuele fouten en/of vergissingen
binden ons niet.

Official rules for campsites and residential leisure parks
1. Admission conditions
To enter, pitch and stay on a campsite you must have permission from the
manager or his representative. The manager’s role is to ensure the upkeep
and smooth running of the campsite and to ensure that the campsite
regulations are respected. Your decision to stay on the campsite implies your
acceptance of these regulations and your agreement to comply with them. It
is forbidden to take up residence on the campsite.

9. Traffic flow and parking
The speed limit for vehicles is limited within the campsite grounds to 10km/h.
Vehicles may be driven on the campsite from 7.30am to 10.30pm
Only vehicles belonging to resident campers may be driven on the campsite.
Parking is strictly forbidden on pitches usually occupied by tents or caravans
unless a parking space is specifically provided. Parked vehicles must not obstruct
traffic or prevent new arrivals from setting up.

2. Police formalities
Minors who are not travelling with their parents will only be admitted with
written consent from the latter. According to Article R. 611-35 of the code of
entry and residence of foreign nationals and right of asylum, the manager
must ensure that foreign clients complete and sign a registration form on
arrival. The registration form must include:
1. Surname and first names
2. Date and place of birth
3. Nationality
4. Home address
Children under 15 years old may be registered on their parents’ form.

10. Condition and appearance of installations
All campers must refrain from any action which may be detrimental to the
cleanliness, hygiene or appearance of the site and its installations, notably the
toilet/washing facilities.
Dirty water must not be emptied onto the ground or into the gutters.
Campers must empty their dirty water in the areas provided for this purpose.
Domestic waste and all rubbish, including paper, must be disposed of in the
dustbins provided.
Clothes washing is strictly forbidden except in the sinks provided.
Washing may be hung out, if necessary, on the communal washing line. However,
washing may be hung out until 10 am near camping installations and
accommodation, provided that this is done discreetly and does not inconvenience
neighbours. Washing lines must not be attached to trees.
Plants and flower beds must be treated with respect. It is forbidden to knock nails
into trees, to cut branches or to plant anything on the campsite.
It is forbidden to mark the limits of one's pitch in a personal way or to dig up the
ground.
Any damage caused to the vegetation, fences, camping grounds or installations
will be borne by the perpetrator.
The pitch used during the stay must be left in the same condition it was found in
on arrival.

3. Installation
The tent or caravan and all equipment must be installed on the pitch indicated
by the campsite owner or his representative.
4. Reception
Opening hours low season: 9am - 12am and 2pm - 7pm
Opening hours high season:9am - 8 pm
Information concerning the campsite services, places to eat, sports facilities,
local tourist attractions and useful addresses is available at the reception
office. A suggestion/complaints book or box is available for campers.
5. Display
These regulations are displayed at the campsite entrance and in the
reception. A copy will be given to campers on request.
Star-rated campsites must display their classification, specifying if the site is
category “tourism” or “leisure”, and the number of tourism and leisure pitches.
The camper is informed of the tariffs of the various services, as determined in
the decree of the minister in charge of consumer affairs. The tariffs are also
displayed at the reception.
6. Departure procedure
Campers are to inform the reception office of their departure the day before.
Campers who intend on leaving before the reception opens must pay for their
stay the day before.
7. Noise and silence
Campers are to avoid talking loudly and making any noise which may disturb
their neighbours.
Sound devices must be adjusted accordingly. Car doors and boots must be
closed as quietly as possible.
Dogs and other animals must never be left loose. They must not be left on the
campsite, even if shut in, in the absence of their owners, who are legally
responsible for them.
The manager ensures the peace and quiet of his clients by fixing the times
during which total silence is to be maintained: From 10.30pm to 7.30am
8. Visitors
Following authorisation from the campsite management, visitors may enter
the campsite under the responsibility of the campers who invited them.
The client may receive the visitor(s) in the reception office. Visitors may use
the campsite installations and facilities. However, the use of these facilities
may be subject to a fee, according to the tariff displayed at the campsite
entrance and in the reception office.
Visitors’ cars are not permitted on the campsite.

11. Safety
a) Fire. Open fires (wood, charcoal, etc.) are strictly forbidden. Stoves must be
kept in good condition and must not be used in dangerous conditions.
In event of a fire, inform the campsite management immediately. Fire
extinguishers are available if necessary.
A first aid box is situated in the Reception office.
b) Theft. The campsite management is responsible for objects left in the office
and has an obligation to keep a general watch over the campsite. The camper is
responsible for his own equipment and must inform the management of any
suspicious person on the site. Campers are requested to take the usual
precautions to safeguard their property.
12. Games
Violent or obtrusive games may not be organised close to or inside the campsite
buildings.
The meeting room must not be used for lively games. Children must be watched
over by their parents at all times.
13. Storage
No unoccupied tent or caravan may be left on the site without the management’s
authorisation, and if granted, only on the pitch indicated. A fee may be applied for
this service.
14. Infringement of the campsite regulations
If a camper disturbs another camper or does not respect the campsite
regulations, the campsite owner or his representative can, if he deems necessary,
give a formal verbal or written warning to cease the disruption.
In the event of serious or repetitive infringement of the campsite regulations after
the warning to abide by the rules, the management reserves the right to terminate
the contract.
If the camper commits a criminal offence, the management may call the police.

