HUISREGLEMENT
Flaircaravan
Hier kom je alles te weten over wat
mag en niet mag op de terreinen waar
de Flaircaravan staat.
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HUISREGELS

1. Als gast ben je verantwoordelijk voor de
caravan tijdens de huurperiode en alles
wat in de overeenkomst is opgenomen.
Het huren van de caravan impliceert
de aanvaarding van onze algemene
voorwaarden (zie verder).
2. Iedere gast is verplicht het
huishoudelijk reglement van de locatie
na te leven. Overnachten is enkel
toegestaan op de officiële plaats waar
de Flaircaravan staat, anders wordt dit
gezien als wildkamperen. Het is verboden
goederen, materialen, planten en/of
dieren op het terrein te beschadigen,
vernielen en/of te ontvreemden.
3. Het gebruik van een dekbedovertrek,
kussenslopen en slaapzak is verplicht
en dienen de gasten zelf mee te brengen.
Huisdieren zijn niet toegelaten.
4. De gasten dienen de caravan steeds
proper achter te laten: spullen op hun
plaats, afwas klein keukenmateriaal,…
en dagelijks het waterpeil en de staat
van de generator (indien aangesloten) te
controleren.
5. Bij schade aan inboedel of aan de
caravan wordt de waarborg niet teruggegeven en worden eventuele
kosten aangerekend aan de gasten.
De gasten verplichten zich ertoe bij
alle ongevallen/beschadigingen de
locatieverantwoordelijke onmiddellijk
te verwittigen en dit schriftelijk
te bevestigen met een volledige
ongevalsaangifte.

6. De organisatie is te allen tijde
gerechtigd tot het weigeren of
verwijderen van de gasten en kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor
persoonlijke letsels en/of verlies of
beschadiging van goederen. Heb je
vragen of problemen in verband met je
verblijf, dan kan je steeds terecht bij de
locatieverantwoordelijke.
7. Roken, het gebruik van drugs,
lachgas, verdovende middelen in de
caravan is ten strengste verboden. Ook
het onder invloed verkeren van drugs is
verboden. Bij een vermoeden van bezit
wordt de politie zonder uitzondering
onmiddellijk verwittigd.
8. De Flaircaravan is de ideale plek om
je hoofd leeg te maken. Ieder is verplicht
de volledige rust te bewaren tussen
22 uur en 7 uur. Muziekinstallaties zijn
verboden, uit respect voor omwonenden.
Geluidsversterkende boxen en luidsprekers
laat je dus ook beter thuis.

FOTO’S & BEELDMATERIAAL

Alle foto’s, beeld- & geluidsopnames
gemaakt op de terreinen waar de caravan
staat, door of met toestemming van de
inrichters, kunnen gebruikt worden voor
uitzending, publicatie of promotie.
Tijdens huurperiodes van de caravan
worden er foto’s genomen. Deze foto’s
kunnen gepubliceerd worden op de
websites en sociale media pagina’s van
Roularta Media Group en/of Flair. Indien
je hiertegen bezwaar hebt of de foto’s
wil laten verwijderen, mail dan naar
flaircaravan@flair.be.
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INCHECKEN EN UITCHECKEN

Inchecken kan vanaf 15 uur en uitchecken moet voor 11 uur,
tenzij anders gecommuniceerd door de locatie. Gelieve hiervoor
de website Flaircaravan.be te raadplegen.

AFVALVERWERKING

Roularta Media Group, Flair en haar
partners vinden de natuur en het milieu
erg belangrijk. Help ons en zorg ervoor
dat de caravan netjes blijft en het
terrein afvalvrij wordt achtergelaten.
Hou de sanitaire voorzieningen proper:
douches, toiletten, leefruimtes en
gemeenschappelijke keuken. De sanitaire
gebouwen worden regelmatig door het
personeel gepoetst. Als gast kan je helpen
door:
➜ de kraan niet te laten lopen en goed
dicht te draaien.
➜ lekkende kranen en toiletten te melden
bij het onthaal.
➜ zuinig om te springen met water en
energie.
➜ het sanitair netjes te houden en
vandalisme te melden.

Deponeer het afval in de voorziene
afvalcontainers. Het gewoon
huishoudelijk afval bij het restafval. Wees
milieubewust: papier, karton, PMD en
restafval moeten in de daartoe bestemde
containers worden gedeponeerd. Het
afvalwater (en het chemisch toilet)
worden op de daartoe bestemde plaatsen
weggegoten.
Een volle vuilbak mag steeds gemeld
worden aan de receptie van de
desbetreffende camping.
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NOODNUMMERS

Ambulance & Brandweer - 112
Politie - 101
Algemeen – 112

NOODNUMMER (BIJ CRISISSITUATIES)
Noodnummer 1722 is beschikbaar in België. Dit nummer zal gebruikt worden om
hulp te vragen wanneer er geen levens
op het spel staan, bijvoorbeeld tijdens
een overstroming of een storm.
INTOXICATIES (ANTIGIFCENTRUM)
Bij intoxicaties of bijvoorbeeld de inname
van alcohol door een jong kind bel je het
antigifcentrum op het nummer
070/245 245.
DIEFSTAL
Ben je het slachtoffer van inbraak of diefstal en werden je persoonlijke documenten
gestolen? Bel dan DOC STOP op het nummer 00800/2123 2123 voor je Belgische
identiteitsdocumenten en CARD STOP op
het nummer 078/170 170 voor je bank- en
kredietkaarten. Zo kan je documenten en
kaarten blokkeren en fraude tegengaan.

BRANDWONDENCENTRUM
Heb je je verbrand en dien je verzorgd te
worden, bel dan naar 02/268 62 00
WACHTDIENSTEN (APOTHEKERS)
Heb je in het weekend medicatie nodig,
bel dan naar 0903/99 000.
WACHTDIENST ALGEMEEN TANDARTS
Heb je in het weekend een tandheelkundige noodbehandeling nodig, bel
dan naar 0903/39 969.
De caravan is verzekerd voor Burgerlijke
Aansprakelijkheid van de gasten. De persoonlijke spullen van de gasten (bagage,
laptop, camera, fietsen enz.) zijn nooit verzekerd en niet gedekt door de verzekering.
Deze verzekering dient door de gasten zelf
te worden voorzien.

Versie 1.0 d.d. 03 juli 2019 en aangepast naar
versie 2.0 d.d. 19 juni 2020 en aangepast
naar versie 3.0 d.d. 04 mei 2021 en aangepast naar versie 4.0 d.d. 20 mei 2022
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ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR CARAVAN FLAIR
ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan
onder:
Het Gehuurde: de caravan
Huurovereenkomst: dit omvat het
aanbod, ook wel reservering, of boeking
via de website;
Huurder: de natuurlijke persoon die als
huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de rechtspersoon die als
verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Schade van de verhuurder: de
vermogensschade die verhuurder lijdt als
gevolg van: - beschadiging of vermissing
van het gehuurde of van toebehoren
(zoals een sleutel,...) of van onderdelen
van het gehuurde. Tot deze schade
behoren onder meer de kosten ter herstel
of ter vervanging van (toebehoren en
onderdelen van).
Huurperiode : Minimale huurperiode
is 1 dag met aankomst vanaf 15u en
uitchecken voor 11u ’s morgens. Deze uren
kunnen per locatie wisselen en staan
vermeld op onze website flaircaravan.be.
Maximale huurperiode is 1 nacht.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden gelden voor
Huurovereenkomsten van het Gehuurde
tussen de Verhuurder en Huurder. Bij
boeking/reservatie van het Gehuurde en
betaling van de huurprijs verklaart de
Huurder bekend te zijn en akkoord te gaan
met deze algemene huurvoorwaarden.

ARTIKEL 3 – DE
OVEREENKOMST

3.1. De Huurovereenkomst komt tot stand
na boeking/reservatie van Het Gehuurde
via de online toepassing en na ontvangst
van de volledige huurprijs verschuldigd
voor de Huurperiode.
3.2. De Huurovereenkomst geldt voor de
Huurperiode die via de online toepassing
door de Huurder werd vastgelegd.
3.3. De verhuurder behoudt zich het
recht om een reservatie te weigeren,
bij twijfelgevallen, bij het verstrekken
van onjuiste informatie of het niet
voorleggen van de nodige documenten
door de huurder. In dit geval zal hij steeds
communiceren.

ARTIKEL 4 – DE PRIJS

4.1. De huurprijs wordt bepaald op 80
euro (inclusief BTW) per nacht. De
totale verschuldigde huurprijs voor de
Huurperiode dient bij boeking/reservatie
van het Gehuurde via de voorziene online
betaaltoepassing vereffend te worden.

ARTIKEL 5 – WAARBORGSOM
5.1. Bovenop de huurprijs is de
Huurder een waarborgsom van 50
euro verschuldigd. De betaling van de
waarborgsom dient bij het inchecken
aan de receptie van de gekozen locatie
betaald te worden in cash.
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5.2. De waarborgsom wordt in principe
door de Verhuurder terugbetaald in cash
bij vertrek als deze in cash betaald werd.
5.3. In geval van Schade aan het
Gehuurde door de Huurder wordt het
bedrag van de Schade verrekend met
de waarborgsom. Het eventueel nog
resterende bedrag na verrekening van
het bedrag van de Schade met de
waarborgsom zal plaatsvinden zodra
duidelijk is wat het schadebedrag is en
uiterlijk binnen de twee maanden, na
afloop van de Huurperiode.

ARTIKEL 6 – DE HUURPERIODE
6.1. De Huurder verbindt er zich toe de
Huurperiode te respecteren inclusief
aankomst- en vertrektijden en verbindt er
zich toe het gehuurde uiterlijk op de dag
waarop de huurperiode eindigt tussen 10
uur en 12 uur vrij te maken.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

7.1. Na boeking/reservatie van het
Gehuurde en betaling van de huurprijs
voor de Huurperiode kan de Huurder
de boeking niet kosteloos annuleren.
Bij annulatie door de Huurder blijft de
volledig betaalde huurprijs verschuldigd.
7.2. Er is geen annulatieverzekering
inbegrepen in de huurprijs.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN
HUURDER
8.1. Het Gehuurde mag uitsluitend
gebruikt worden als vakantieverblijf
bestemd voor maximum 2 personen.

8.2. In het Gehuurde mag niet gerookt
worden en ook het verblijf van huisdieren
is verboden. Tevens wordt het gebruik
van drugs of verdovende middelen niet
toegelaten
8.3. De Huurder moet netjes met het
Gehuurde omgaan en moet het Gehuurde
in een nette toestand na afloop van de
Huurperiode vrijgeven en er mag geen
afval achtergelaten worden.
8.4. De Huurder mag het Gehuurde niet
doorverhuren.
8.5. De Huurder dient zelf zorg te dragen
voor het bedden- en linnengoed.
8.6. Het Gehuurde wordt door de
Verhuurder ter beschikking gesteld op
een specifieke locatie. Het is de Huurder
verboden om op eigen initiatief het
Gehuurde te verplaatsen naar een andere
locatie.
8.7. De Huurder verbindt er zich toe
zich als goede gasten te gedragen en
desgevallend de specifieke instructies
van de eigenaar van de locatie waar Het
Gehuurde zich bevindt te respecteren. In
het bijzonder verbindt de Huurder er zich
toe geen hinder en overlast te bezorgen.
De Huurder verbindt zich ook akkoord met
de huisregels eigen aan elke locatie.
8.8. Het is verboden bijzettentjes,
aanhangers of bestelwagens te stallen op
het aangeboden/gehuurde perceel.
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8.9. De huurder verplicht zich er toe bij alle
ongevallen/beschadigingen de verhuurder
onmiddellijk op de hoogte te brengen.
8.10. Het gebruik van frituurolie of licht
ontvlambare stoffen in en rond het
voertuig is verboden.
8.11. Het is verboden aanpassingen te
doen aan de caravan.
8.12. Het gebruik van kaarsen in en rond
de caravan is verboden.
8.13. Bijkomende toestellen (microgolf,
frietketel, fonduetoestellen) zijn verboden.
Er mogen enkel toestellen met een
laagverbruik aangesloten worden op het
stroomcircuit (<220 volt) van de caravan.
8.14. Het is verboden lifters of “externe
overnachters” te slapen te leggen.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN
VERHUURDER
9.1. Verhuurder verbindt er zich toe Het
Gehuurde op de voorziene locatie ter
beschikking te stellen van de Huurder.

ARTIKEL 10 – VERWERKING VAN
DE PERSOONSGEGEVENS VAN
DE HUURDER

De persoonsgegevens van de Huurder
worden door de Verhuurder als
verantwoordelijke voor de verwerking
in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming of GDPR verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt
in het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst en voor direct marketing
doeleinden. Uw persoonsgegevens worden
steeds verwerkt in overeenstemming
met onze privacy policy die u vrij kan
consulterenop onze website www.
roularta.be/be/privacy.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK
RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op
deze algemene huurvoorwaarden. Elk
geschil met betrekking tot het sluiten,
de geldigheid, de uitvoering en/of de
beëindiging van deze overeenkomst
zal worden beslecht door de bevoegde
rechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

9.2. Verhuurder stelt ook bestek, borden,
stoelen en dergelijke ter beschikking. De
Huurder verbindt zich ertoe deze netjes
achter te laten in de daarvoor voorziene
opbergruimte. Bij vertrek zal nagekeken
worden of alles nog aanwezig is en
verrekend worden via waarborgsom.

Versie 1.0 d.d. 03 juli 2019 en aangepast naar
versie 2.0 d.d. 19 juni 2020 en aangepast
naar versie 3.0 d.d. 04 mei 2021 en aangepast
naar versie 4.0 d.d. 20 mei 2022
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