Hoe kan ik mijn reservering annuleren?
1/Ik heb via een reisorganisatie gereserveerd ( reisbureau, of website reisorganisatie)
In geval u via een reisorganisatie gereserveerd heeft dient u rechtstreeks met hen contact op te nemen. Camping Le
Bois Fleuri zelf kan uw reservering dan niet annuleren.
2/Ik heb rechtstreeks bij camping Le Fleuri gereserveerd en een annuleringsverzekering bij Campez
Couvert Gritchen Affinity afgesloten.
-

-

Controleer of de reden van uw annulering gedekt wordt door onze partner Campez Couvert Gritchen Affinity
(deze informatie heeft u per mail ontvangen bij uw reservering)
Waarschuw camping Le Bois Fleuri per mail : contact@bois-fleuri.com of per post : ROUTE DE SOREDE,
66700 ARGELES-SUR-MER -FRANKRIJK.
Informeer de verzekeraar binnen 48 uur na de gebeurtenis die uw vertrek verhindert of uw
reisonderbreking :
• “On line » : www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre/
• Per email : sinistres@campez-couvert.com
Na ontvangst van alle vereiste inlichtingen en bewijsstukken zal de verzekeraar u binnen 48 uur
vergoeden.**

**Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Campez Couvert per mail of per post naar volgend
adres :
Gritchen Tolède et Associés
Sinistre –Campez couvert
27 Rue Charles Durand – CS70139
18021 Bourges Cedex

3/Ik heb rechtstreeks bij camping Le Bois Fleuri gereserveerd maar géén annuleringsverzekering bij
Campez Couvert Gritchen Affinity afgesloten.
Zie onze annuleringsvoorwaarden:

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Hoogseizoen

Tot en met 22 dagen voor aankomst

Van 21 tot en met 15
dagen voor aankomst

Van 14 tot en met 7
dagen voor aankomst

Vanaf 6 dagen tot en met
1 dag voor aankomst
en/of in geval van noshow op de geplande
aankomstdag
Aankomst

Bijvoorbeeld

●●
12 juli 13 juli

Om een restitutie van 75% van uw
verblijf te krijgen, dient de
annulering tot 22 dagen voor
aankomst te worden aangevraagd

●●
19 juli 20 juli

●●
27 juli 28 juli

3 augustus

Om een restitutie van
Om een restitutie van
Indien de annulering
50% van uw verblijf te
25% van uw verblijf te
wordt aangevraagd
krijgen, dient de
krijgen, dient de
binnen 6 dagen voor de
annulering tussen de 21 annulering tussen de 14 aankomstdatum of in
en 15 dagen vóór
en 7 dagen vóór
geval van no-show, zal er
aankomst te worden
aankomst te worden
geen restitutie
aangevraagd
aangevraagd
plaatsvinden

Nb: Restitutie zal worden berekend over het bedrag van het verblijf (huur, optie en de verpichte bijkomende kosten)

Laagseizoen
Vanaf 2 dagen tot en met
1 dag voor aankomst

Tot en met 3 dagen voor aankomst

Aankomst
Bijvoorbeeld

●●
9 juni 10 juni

Om een restitutie van 100% van uw verblijf te krijgen, dient de annulering tot 3 dagen
voor aankomst te worden aangevraagd

12 juni

Indien de annulering
wordt aangevraagd
binnen 2 dagen voor de
aankomstdatum of in
geval van no-show, zal er
geen restitutie
plaatsvinden

Nb: Restitutie zal worden berekend over het bedrag van het verblijf (huur, optie en de verpichte bijkomende kosten)

-

In geval u in aanmerking komt voor vergoeding dient u ons per mail uw aanvraag te doen : contact@boisfleuri.com met uw bankgegevens, IBAN en BIC. De datum waarop wij de e-mail ontvangen wordt als geldig
beschouwd voor het overzicht en het uitrekenen van de vergoeding. Na ontvangst van uw mail met uw
bankgegevens wordt u binnen 3 weken ongeveer terugbetaald.

