REGISTRATIE FORMULIER

Annuleringsverzekering GROUPAMA

Achternaam : ……………………………………………………………………..

Voornaam : ……………………………….…………….…………………………..

Adres :

Postcode : ……………….

……………………………………………………………………..

Woonplaats : ………………………………….

Aankomstdatum: ………………….……………………………………………

Land

: ……………………………………………………………………………..

Vertrekdatum: ……………………….…………………………………………..

Premium Verzekeringspremie : 7 € per week
Personen, die deel uitmaken van de reservering

LEASE PRIJS

PREMIUM PRIJS

I, Ondergetekende verklaart dat hij/zij een annuleringsverzekering ondertekent en akkoord gaat met de algemene en individuele
voorwaarden zoals vermeld op dit formulier.
Datum:
Handtekening:
Graag het formulier invullen en terugsturen naar:
Camping Château Lez Eaux – St Aubin des Préaux - 50380 SAINT PAIR SUR MER - France.
Geen enkel ingevuld formulier wordt geldig verklaard zonder bijbehorende betaling.
De betaling van de verzekeringspremie dient gelijktijdig met de reservering te worden gedaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Groupama regelt de terugbetaling van bedragen bij annulering om de volgende redenen:
A - Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw echtgenoot of partner, uw ouders of kinderen, schoonzonen, schoondochters, of
personen die vermeld zijn in de huurovereenkomst.
B – Onvoorziene omstandigheden die grote schade veroorzaken aan uw huis, uw tweede huis of u bedrijf en die plaats gevonden hebben
vóór uw vertrek en die uw aanwezigheid eisen op de plaats van onheil op de dag van u vertrek.
C - Niet in staat zijn om het gehuurde object te gebruiken als gevolg van uw ontslag of verandering van uw baan of die van uw
echtgenoot of partner, op voorwaarde dat de werkgever een verklaring heeft afgegeven tijdens de huurovereenkomst.
D – Niet in staat zijn om het gehuurde object binnen 48 uur te bereiken via de weg of per spoor, door wegblokkades en/of stakingen die
het verkeer hinderen. Dit moet door de burgemeester of een ander bevoegd persoon van de gemeente waar het gehuurde object zich
bevindt, bevestigd worden.
E - Als u gedwongen bent te annuleren van het gehuurde als gevolg van vervuiling of epidemie op de huur locatie moet dit gebeuren
binnen 48uur.
F - Verlenging van de huur van een locatie langer dan een week: Voor gebeurtenissen opgenomen in paragraaf A. en het veroorzaakt een
onderbreking van het verblijf van meer dan 2 / 3 van de huurperiode zal de terug betaling in verhouding staan tot de resterende
periode, dus de dag van vertrek en het einde van het huurcontract.
Het garantie bedrag
Het bedrag van terugbetaling is maximaal 2000€
GROUPAMA verzekert geen schade die direct of indirect gerelateerd is aan:
Opzettelijke feiten of misleiding die u veroorzaakt (eigenaar of huurder)
Buitenlandse oorlog (het is uw verantwoordelijkheid om te bewijzen dat de onvoorziene omstandigheden het gevolg is van een
ander feit)
Burgeroorlog (het is de verantwoordelijkheid van de verzekeraar om te bewijzen dat de onvoorziene omstandigheden van de
burgeroorlog kommen)
Alle directe of indirecte gevolgen van explosies, warmteafgifte, straling veroorzaakt door atoomkernen en radioactiviteit,
evenals onvoorziene omstandigheden als gevolg van straling die veroorzaakte is door de kunstmatige versnelling van de
deeltjes.
Verplichting tot terug betaling in geval van onvoorziene omstandigheden
In geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht moet u binnen 5 dagen vanaf het moment dat u weet dat u niet uw reservering
na kunt komen, schriftelijk de camping waarschuwen met relevante documenten. De camping is verantwoordelijk voor de toezending
van documenten aan Groupama.

