
 
 
 

 

Wijziging en annulering van het verblijf 

100% Flexibiliteit  

U wordt erop gewezen dat op grond van de bepalingen van artikel L221-28 ev. van het Franse 
Consumentenwetboek, geen van de door Le Paradis aangeboden diensten onderworpen is aan het 
herroepingsrecht. Bijgevolg zal elke annulering door de klant na reservering en voorafgaand aan het vertrek 
resulteren in het navolgende: 

• Bij annulering tot 45 dagen voor de aankomstdatum wordt 100% van het betaalde bedrag 
terugbetaald. 

• Bij annulering tussen 30 en 45 dagen voorafgaand aan het begin van het verblijf wordt 50% van het 
betaalde bedrag terugbetaald. 

• Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan het begin van het verblijf vindt er geen restitutie 
plaats. 

Op het moment van de reservering is het mogelijk de Sérénité-optie af te sluiten om te profiteren van de 
flexibele voorwaarden voor wijziging en annulering van het verblijf. 

Op het moment van de reservering is het mogelijk de Sérénité-optie af te sluiten om te kunnen reizen 

volgens uw wensen en uw reservering zonder enige beperking te wijzigen of te annuleren.   

Elke wijziging of annulering van een reservering dient schriftelijk te geschieden, per e-mail en gericht aan de 
camping. In alle gevallen van annulering worden de termijnen berekend vanaf de datum van ontvangst. 

Wijziging van de data van uw reservering 

Als u géén Sérénité-optie heeft afgesloten: 

• Kunt u uw reservering niet meer binnen minder dan 45 dagen voorafgaand aan het begin van uw 
verblijf wijzigen. 

Als u een Sérénité-optie heeft afgesloten 

Wijziging van het verblijf: 

• Tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf gratis worden gewijzigd als het in de komende 12 
maanden is gepland. 

• Het verblijf kan worden uitgesteld tot een later tijdstip. 

• Elk prijsverschil op het moment van de wijziging tussen het eerdere en het nieuwe verblijf wordt aan 
de klant in rekening gebracht. Indien het nieuwe verblijf goedkoper is dan het eerder geboekte 
verblijf, dan wordt het verschil niet terugbetaald. 

• Vanaf 13 dagen voor de aankomst en voor elk aangevangen verblijf is er geen wijziging meer 
mogelijk. 

 

 

 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Als u géén Sérénité-optie heeft afgesloten wordt u als volgt vergoed: 

• 100% van het betaalde bedrag, indien de annulering meer dan 45 dagen voor het begin van het 
verblijf plaatsvindt 

• 50% van het betaalde bedrag, indien de annulering tussen 30 en 45 dagen voor het begin van het 
verblijf plaatsvindt 

• Geen terugbetaling, indien de annulering minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf 
plaatsvindt of als de klant niet komt opdagen 

 

Als u een Sérénité-optie heeft afgesloten 

Annulering en terugbetaling van het verblijf 

• Tot 30 dagen voor aankomst kan het verblijf kosteloos worden geannuleerd en zullen de gemaakte 
kosten volledig worden terugbetaald. 

• Vanaf 29 dagen tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf worden geannuleerd met een vast 
bedrag van 70 euro aan annuleringskosten.  Alleen de bedragen die op het moment van het 
annuleringsverzoek zijn vastgelegd, worden na aftrek van de annuleringskosten terugbetaald.  

• Vanaf 13 dagen voor aankomst en voor elk begonnen verblijf vindt geen terugbetaling plaats 

 

Ongebruikte diensten 

Elk verblijf dat door uw toedoen wordt onderbroken of ingekort (late aankomst, vervroegd vertrek) geeft 
geen aanleiding tot terugbetaling. 

 

 

Elke terugbetalingsaanvraag moet zo snel mogelijk schriftelijk worden ingediend (per post of e-mail) en vergezeld gaan van bewijs van het voorval.  
Camping Le Paradis verplicht zich tot terugbetaling binnen 15 dagen vanaf ontvangst van de vereiste bewijsstukken. 

 

PRESENTATIE: 

 
De Annuleringsgarantie is optioneel, maar wordt sterk aangeraden.  
Deze verzekering is een aanvulling op de reservering en garandeert de terugbetaling van betaalde bedragen (behalve de reserverings- en verzekeringskosten). 
De Annuleringsgarantie is alleen beschikbaar bij reservering en moet onmiddellijk volledig worden betaald. Het bedrag wordt opgeteld bij verschuldigde verblijfskosten en betreft de personen die zijn ingeschreven 
voor het verblijf. De verzekering geldt alleen voor personen waarvan de naam en voornaam vermeld worden op het reserveringsverzoek en die deelnemen aan het verblijf. 

 


