CAMPING LE TEXAS *** - TAXO D’AVALL - Rue Bernard Bérenger - 66700 Argelès-Sur-Mer cedex
 : 04.68.81.00.17
FAX : 04.68.81.88.50 e-mail : letexas@wanadoo.fr web : www.camping-letexas.fr
Mobilehome verhuur / Tarieven per week (Voor de supplementen, raadpleeg de voorwaarden op de bodem)
Speciale aanbiedingen voor huur stacaravans : Korting tussen 11 juli en 22 augustus
Seizoen 2020
Voor 2 kamers
Verwarmd zwembad, en nieuw zwembad voor kinderen met
waterspellen en glijbaan opening 18 mei tot 18 september
PENDELDIENST: Het vervoer in de Treinbus wordt u gratis
aangeboden door de camping van 20 juni tot 4 september

Voor 1 tot 4 personen
Range familie +
Van 25m² tot 30m²
Met een houten dek en
Frans televisie

Voor 1 tot 4 personen

Voor 1 tot 6 personen

Voor 1 tot 6 personen

Airconditioning Range

Range familie +

Airconditioning
Range

Van 25m² tot 30m²
Met een houten dek en
Frans televisie

Van 26 m² tot 32 m²
Met een houten dek en
Frans televisie

Van 26m² tot 32 m²
Met een houten dek en
Frans televisie

Van 16 mei tot 4 juli

280 €

310 €

300 €

330 €

Van 4 juli tot 11 juli

600 €

630 €

660 €

690 €

Voor 1 week tussen 11 juli en 1 augustus

760 €

790 €

820 €

850 €

Voor 2 opeenvolgende weken tussen 11 juli en 1 augustus
(-30 € op de tweede week - optie en extra uit)

760 + 730 = 1 490 €

790 + 760 = 1 550 €

820 + 790 = 1 610 €

850 + 820 = 1 670 €

Voor 3 opeenvolgende weken tussen 11 juli en 1 augustus
(-100 € op het verblijf - optie en extra uit)

2 180 €

2 270 €

2 360 €

2 450 €

Voor 1 week tussen
1 augustus en 22 augustus

790 €

820 €

850 €

880 €

Voor 2 opeenvolgende weken tussen
1 augustus en 22 augustus
(-30 € op de tweede week - optie en extra uit)

790 + 760 = 1 550 €

820 + 790 = 1 610 €

850 + 820 = 1 670 €

880 + 850 = 1 730 €

Voor 3 opeenvolgende weken tussen
1 augustus en 22 augustus
(-100 € op het verblijf - optie en extra uit)

2 270 €

2 360 €

2 450 €

2 540 €

Van 22 augustus tot 29 augustus

420 €

450 €

480 €

510 €

Van 29 augustus tot 19 september

280 €

310 €

300 €

330 €

Camping Pitch - Prijs per dag van 27/06/2020 tot 04/09/2020
Van 04/07 tot 25/08

Van 27/06 tot 04/07
Van 25/08 tot 04/09

2 personen, Pitch, Elektriciteit : 10 Amperee (2 200 watts), een auto, sanitair, verwarmd zwembad, pendeldienst Trainbus

37 €

26 €

2 personen, Pitch, een auto, sanitair, verwarmd zwembad, pendeldienst "Trainbus"

31 €

20 €

Extra persoon

9€

8€

kinderen onder de 4 jaar

5€

5€

38, 50 € / week
(+ 5,50 € / extra dag)

38, 50 € / week
(+ 5,50 € / extra dag)

14 € / week

14 € / week

Pitch 80/90 m², gescheiden door bomen, maximum 6 personen en 1 auto per plaats. Van 11. 30 uur tot 11. 30 uur

Koelkast verhuur

Magnetron verhuur

Supplementen (applicables voor stacaravan en staanplaatsen)
Administratiekosten 27 juni tot 29 augustus
Administratiekosten andere periodes

20 €
0€

Verblijfsbelasting

0, 66 € per dag, per persoon ouder dan 18 jaar

Huisdier De Honden van categorie 1 en 2 zijn niet toestaan

3 € (Maximum 2 )

2° Alle extra voertuigen moeten op de parkeerplaats van de camping parkeren (slechts één voertuig per locatie)

2, 50 € per day (Maximum 1 )

Bezoeker

zwembad en parkeren niet inbegrepen

Wegwerp vellen

10 € per bed

Overeenkomst voor van (mobilehome verhuur)

27 €

Verblijfannulering voorwaarden bij website

16 € / maand verblijf een camping
16 € / week en mobilehome

Kinderbed verhuur met matras (lakens zijn niet voorzien)
Kinderstoel verhuur van voor baby

14 € / week
10 € / week

VERHUUR VOORWAARDEN
1) OPENINGSTIJDEN :
* Receptie : in juli/augustus is de receptie dagelijks geopend van 9.00 tot 19.00.
Laagseizoen: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 17.30. Antwoordapparaat in periodes van afwezigheid.
* Accommodaties: in juli/augustus - verhuur van zaterdag tot zaterdag, aankomst tussen 14.00 en 19.00, vertrek tussen 8.00 en 10.00. Mocht u al ‘s ochtends aankomen, dan moet u
wachten. Gelieve ons te waarschuwen als u na 19.00 aankomt. Het teruggeven van de sleutel en de formaliteiten dien te gebeuren tijdens de openingstijden, anders wordt de borg u per
post terug gestuurd.
Laagseizoen: het is mogelijk aan te komen op alle dagen van maandag t/m zaterdag, tijdens de openingstijden van de receptie. Informeer naar de mogelijkheden.
* Kampeerplaatsen: de staanplaatsen voor tent en caravan zijn beschikbaar vanaf 11.30, aankomstdag, tot uiterlijk 11.30 dag van vertrek. De plaatsen zijn alleen beschikbaar voor de
gereserveerde periode.
* Parkeren : in hoogseizoen is rijden op het terein verboden van 23.00 tot 7.30. Na 23.00 dient u uw auto op de parkeerplaats buiten de camping te laten. Bezoekers dienen hun voertuig
op de parkeerplaats buiten de camping te parkeren. Ze mogen hier maximaal 3 uur staan.
Een voertuig per staanplaats; voor elk extra voertuig wordt 2,50 € per dag in rekening gebracht. Deze dienen buiten de camping worden geparkeerd.
* Verwarmd zwembad, kinderbad met spellen en glijbaan : geopend van 10.00 tot 19.00. Bij het zwembad wordt de juiste kleding vereist: alleen zwemboxers of zwembroeken,
bikini’s en badpakken worden geaccepteerd in de zwembaden. Bermudas broeken met lange pijpen zijn verboden, schoenen moeten buiten het hek blijven staan.
2) VERLATE AANKOMST/ ANNULERING :
Bij onaangekondigde verlate aankomst, wordt de accommodatie of de kampeerplaats vastgehouden tot de volgende dag 12.00. Daarna behouden wij ons het recht voor over het gehuurde te
beschikken en is de aanbetaling niet terug te eisen. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen enkele korting of terugbetaling toegepast. Bij annulering minder dan 30 dagen voor
aankomst, wordt het volle bedrag van uw verblijf in rekening gebracht.
U kunt de algemene voorwaarden en uitzonderingsgevallen van de verzekering vinden op de website van de camping, of direct contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij op nr
0033.(0)4.72.85.80.84 voor meer informatie. In geval van een conflict tussen een klant en de verzekeringsmaatschappij Entoria Axelliance, kan de camping in geen geval aansprakelijk
worden gesteld.
3) De reservering is slechts een feit als u onze bevestiging heeft ontvangen en uw aanbetaling heeft gedaan. De reservering is nominatief, u kunt hem niet aan anderen geven.
Onderverhuren is ook verboden. Slechts de ingeschreven personen worden geaccepteerd. Minderjarigen moeten begeleid worden door hun ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor de
veiligheid van hun kinderen in de camping. Wij vragen u de kinderen in de gaten te houden.
Alle personen verblijvend op de camping dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en het huishoudelijk reglement van het terrein. De Directie behoudt zich het recht voor per
direct een verblijf te beëindigen zonder vergoeding of terugbetaling in geval van niet respecteren van het huishoudelijk reglement of bij het begaan van een ander onburgelijk gedrag,
waarbij anderen benadeeld worden. Een plaats is bedoeld voor max. 6 personen (max 3 personen op een plaats voor 1-3 pers). Zijn er meer personen, dan moet een tweede plaats
gereserveerd worden, afhankelijk van beschikbaarheid. Elke wijziging moet door de camping worden gemeld en gevalideerd.
Camping Le Texas behoudt zich het recht voor om alle fotografische media en videobeelden te gebruiken waar u kunt verschijnen voor toekomstige publicaties op internet en op papier.
Overeenkosmtig de wet op consumptie en m.n. aangaande «het proces van bemiddeling bij conflicten m.b.t. consumptie» heeft de klant het recht op gratis bemiddeling van de
mediatiedienst Médicys, aangeboden door camping Le Texas. Dit bemiddelingsplatform is te bereiken via internet: www.medicys.fr ou per post: MEDICYS Centre de médiation et règlement
amiable des huissiers de justice, 73 Boulevard de Clichy 75009 Parijs, Frankrijk.
4) BARBECUE :
per decreet van de prefectuur, zijn individuele houtskoolbarbecues en (kamp)vuren verboden. Gemeenschappelijke barbecues staan tot uw beschikking. Zorgt u voor een rooster (behalve in
de stacaravans) en houtskool. Gasbarbecues zijn wel toegestaan. Electrische apparatuur ( barbecues, plancha, grilplaat...) benodigen meer dan 10 ampère (2200 waat) stroom en werken
daarom niet op het terrein (te lage stroom).
5) PENDELDIENST:
Het vervoer in de Treinbus wordt u gratis aangeboden door de camping van 20 juni tot 4 september 2020; hiermee kunt u naar het strand. Omvangrijke bagage en grote
kinderwagens/buggies dienen te worden betaald aan de treinbestuurder. De camping is niet verantwoordelijk of aansprekelijk bij een conflict tussen klant en de compagnie Trainbus. Meer
informatie op de site: www.trainbus.fr.
6) HUISDIEREN :
huisdieren met geldige vaccinaties worden toegelaten ( behalve honden uit categorie 1 en 2). Ze dienen ten allen tijde te zijn aangelijnd en moeten buiten de camping worden uitgelaten. De
eigenaar van het dier moet erop letten dat het dier de camping niet bevuilt of de buren lastig valt. Het dier mag niet alleen op de camping achter gelaten worden en de eigenaar is
verantwoordelijk voor eventuele aangerichte schade waarvoor men aanspraak kan maken op zijn/haar verzekering.
7) BEZOEKERS :
Bezoekers dienen zich te melden aan de receptie en moeten hun voertuig buiten de camping parkeren. Bezoekers zijn niet toegestaan in het zwembad of de gezamenlijke douches.

VOORWAARDEN VOOR HET HUREN VAN EEN STACARAVAN :
8) TARIEVEN :
In de tarieven van de stacaravan zijn inbegrepen 1 tot 4 personen, of 1 tot 6 personen maximum, afhankelijk van uw accommodatie, het vervoer per treinbus (22 juni tot 6 september),
water, elektriciteit, gas, één auto toegestaan, toegang tot de infrastructuur van het terrein (het zwembad is alleen toegankelijk voor gasten van de camping) en parkeerplaats. Voor extra
personen/voertuigen, zie de tabel heronder en gelden voor elk verblijf.
9) BORG :
Bij ingebruikneming van de accommodatie wordt een inventaris opgemaakt waarbij de hoeveelheid van de uitrusting en de staat van zuiverheid worden nagegaan. Een borgsom van 50 €
cash wordt bij aankomst van u gevraagd en wordt pas terug gegeven na inventaris bij vertrek (hiervoor moet u tijdens uw verblijf een afspraak maken bij receptie) en de overhandiging van
de sleutel, onder voorbehoud dat niets beschadigd is en alle goed schoon gemaakt is. In het geval van schade of onvoldoende zuiverheid wordt de borg geïncasseerd.
Als u voor vertrek de accommodatie niet wilt schoonmaken, kunt u bij ons voor 26 € een eindschoonmaak vragen; dit is exclusief de afwas of vlekken op bank, dekens, matrassen of
gordijnen.
10) BETALING :
Bij de reservering wordt een aanbetaling van 30% gevraagd. De restbetaling van uw verblijf kan worden voldaan in één of meerdere overschrijvingen ten minste een maand voor aankomst.
Het is ook mogelijk bij aankomst ter plaatse te betalen met credit card of cash. Voor huuraccommodaties dient u het restbedrag over te maken: IBAN FR76 1710 6000 1718 7271 7400 167
/ SWIFT CODE : AGRIFRPP871.

Beschrijving Stacaravan :
- Een keukenhoek, een eethoek binnen en een tuinset buiten, een magnetron, een ventilator.
- Een zitkamergedeelte met slaapbank (slaapplaats voor 2 personen).
- Een badkamer met toilet, douche en wastafel.
- Een kamer met een tweepersoonsbed , een tweede kamer met 2 eenpersoonsbedden
- Met een houten terras en Franse televisie . Televisiezaal bij de ingang.
- Met and airconditioning alleen in het bereik met airconditioning range.
De stacaravans zijn voorzien van een servies, dekens, kussens en een tuinset.
De matrasbeschermers en wegwerp kussenslopen zijn verstrekt. Je moet zelf lakens en handdoeken meenemen.
De staanplaatsen met een gemiddelde van 90 m ²/ 100 M² zijn door bomen afgebakend. De stacaravans met 2 kamers zijn bestemd voor 6 personen. Het is mogelijk om een tent te
plaatsen. In dat geval, dient u dit aan te geven op de reserveringsbon.

Toegang tot de Camping :
Lengtegraad : 3.00279
Breedtegraad : 42.57009
Op de snelweg A9, afslaan bij Perpignan Sud. Neem de D 914 richting ARGELES-SUR-MER. Op de rijksweg D 914, neem, de afslag n°10 richting TAXO D’AVALL. Bij de eerste rotonde naar
links (op de brug). Bij de tweede rotonde weer naar links (richting Plage Nord, TAXO D’AVALL) volg 50m lang de avenue "Nelson Mandela". Neem op de derde rotonde de tweede afslag (die
aan de linkerkant) richting CAMPING LE TEXAS, langs de stenen muur voor 40 meter, dan meteen de eerste rechts 'Rue Raimond Udalgar', richting Chapelle de Taxo, na de
kruidenierswinkel; de camping bevindt zich op 60 meter aan het eind van dit weggetjeop Straar: Rue Bernard Bérenger.

Reservering contract, invullen en terug sturen
- Naam en voornaam : .....................................................................................................................................................
- Compleet adres :............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
- Telefoonnummer :............................................................... mobiele telefoon................................................................
- Beroep :.............................................................................. e-mail : ..............................................................................
- Aankomst datum :...................................Vertrek datum...............................................
"Ik onderteken na kennis te hebben genomen van de algemene verhuur voorwaarden, te reserveren en me te verplichten aan het huren van" :
1 Staanplaats op de camping voor :
tent
of
eigen caravan
of
camper
Met elektriciteit aansluiting : ja
nee
Aanbetaling bedrag : € 60/ werk. Voor overdrachten : IBAN FR76 1710 6000 1718 7271 7400 070 / SWIFT CODE : AGRIFRPP871.
1 Mobilehome verhuur :
Familie + Range
Airconditioning Range
Plaatst u een tent op de staanplaats ?
Aanbetaling bedrag : 30% van de verhuur tarief. Voor overdrachten : IBAN FR76 1710 6000 1718 7271 7400 167 / SWIFT CODE : AGRIFRPP871.

Aantal personen :
Naam

Huisdieren :
2e extra voertuigen

Ja
Ja

Voornaam

Nee
Nee

Leeftijd

Geslacht

Merk en de auto kentekenplaat :

De aanbetaling aan Camping Le Texas dient u op te sturen met het verhuur contract, naar het volgende adres :CAMPING « LE TEXAS » - TAXO D’AVALL –
Rue Bernard Bérenger - 66700 ARGELES SUR MER
« Bij dit contract, accepteer ik de verhuurtarieven en verplicht me bij aankomst, de verblijfskosten, de verblijfsbelasting en tevens een borgsom van € 50.00 te
betalen ».
Datum

Te

Handtekening

