PRIJZEN

2021
contact@camping-beaujolais.com
04 74 67 12 87
495 Avenue Jean Vacher,
69480 Anse

CARAVANS, CAMPERS EN TENTS
(Een dag op de camping geldt van 12 uur tot 12 uur)
Voor de registratie worden identiteitspapieren gevraag
Receptie is open van 1 maart tot 31 oktober van 8U30 tot 12U en van 12U tot 19U

LAAGSEIZOEN : 01/03 TOT 04/04 EN 30/09 TOT 31/10
MIDDENSEIZOEN : 04/04 TOT 06/07 EN 29/08 TOT 30/09
HOOGSEIZOEN : 06/07 TOT 29/08
Staanplaats van 80 M² Mini
(Beschikbaar: 130)
(Caravan, Camping car of Tent)

Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

« camping » natuur
Tarief geldig tot 1 maart 2021

Staanplaats + 1 voertuig + 2 personen

20,00 €

24,00 €

27,00 €

13,00 €

17,00 €

18,00 €

26,00 €

30,00 €

33,00 €

5,00 €
3,50 €
Gratis
3,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €
1,80 €
40,00 €

5,50 €
4,00 €
Gratis
3,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €
2,00 €
50,00 €

6,00 €
4,50 €
Gratis
3,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €
2,00 €
50,00 €

3,00 €
0,40 €
0,66 €

3,00 €
0,40 €
0,66 €

3,00 €
0,40 €
0,66 €

« camping » fietsen en wandeln
Staanplaats + 1person

« camping » comfort
Staanplaats + 1 voertuig + 2 personen
Electriciteit 10 A + water

TOESLAGEN
Volwassene
Kind van 2 tot 7 jaar
Kinder onder de 2 jaar
Extra tent

Extra voertuig op de staanplaats
Huisdier
Electriciteit 10 A + water
Riolering
Dubbel asser
Bezoeker >2 uur (Volwassene)
Toeristenbelastingr
Ecologische belasting

Restitutie voor annuleringsgarantie tot D-1 - zonder enig bewijs : 3,00/dag
De Plaatsen Zijn Voor Maximum 6 Personen En 3 Tents

VERHUUR

(Het ingang in accomodatie zijn na 16 uur en uitgang voor 10 uur)
Voor de registratie worden identiteitspapieren gevraag

LAAGSEIZOEN : 01/01 TOT 04/07 EN 28/08 TOT 31/12
HOOGSEIZOEN : 10/07 TOT 28/08
Annulatieverzekering terugbetaling mogelijk tot 1 dag voor aankomst 5€ / dag

68 VERHUUR OP 7 HECTARE
N° d’enregistrement de l’établissement : C69-001942-002
Par décision en date du 11 mai 2017

CARAVANE « MY DROP »
(01/04 TOT 30/09)
Ouderdom : 2020
Vloeroppervlakte van 4,41 m2. (L 4,35 m / h 1,87 m / l 1,90).
Dubbel bed (140 x 200). 100 Ah batterij met PC 12V, USB en 220V-aansluitingen.
Verwijderbare keuken: draagbaar fornuis, opslag, watertank van 20 liter.

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
45€
75€
105€*
105€
199€

Hoogseizoen
85€
95€
105€
Vf 1900 tot 200€
499€

Caravane «My Drop » (beschikbaar : 2) Voor 2 personen

ECOLODGE
(01/01 TOT 31/12)
Ouderdom 7 tot 12 jaar

Een oppervlakte van 20m² met een volledig uitgeruste keuken.
(kookplaten, koelkast, koffieapparaat) en een badkamer met douche en WC.
Zeer comfortabele accomodatie waar het concept wijn alom vertegenwoordigd is
(gespecialiseerde boeken, gezelschapsspellen, karaffen) Geschikt voor drie slaapplaatsen; één tweepersoonsbed (160x190cm).

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
64€
84€
170€*
170€
314€

Hoogseizoen
104€
144€
144€
Vf 248 tot 288€
714€

Ecolode (beschikbaar : 2) Voor 2/3 personen

CHALET NEVA
(01/01 TOT 31/12)

Ouderdom

: Gerenoveerd in 2014

Oppervlakte van 24m² met een terras van 16m².
Uitgeruste keuken, huiskamer, badkamer met WC, twee slaapkamers. Geschikt voor
4 personen, met een tweepersoonsbed (140x190cm) en
een stappelbedden (80x190cm).

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
59€
84€
164€*
164€
314€

Hoogseizoen
105€
145€
145€
Vf 250 tot 290€
684€

Chalet Neva (beschikbaar : 9) Voor 4 personen

CHALET « CLUB PMR »
(01/04 TOT 30/09)

Ouderdom

: tussen 7 en 12 jaar

Oppervlakte van 24m² met een terras van 11m².
Uitgeruste keuken, huiskamer, badkamer met douche en WC, een slaapkamer met
een tweepersoonsbed en een éénpersoonsbed.
Geschikt voor 3 personen (Een deken per bed).

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
55€
70€
144€*
144€
314€

Hoogseizoen
95€
135€
135€
Vf 230 tot 270€
644€

Chalet « Club PMR » (beschikbaar : 1) Voor 3 personen

EVOZOME
(01/06 TOT 31/10)

Construction year : 2020
Totale oppervlakte: 26 m2.
1 tweepersoonsbed (140 x 190).
Dekens en kussens voorzien

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 12/04 en van
17/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 5
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
85€
104€
214€*
214€
414€

Hoogseizoen
115€
169€
169€
Vf 279 tot 338 €
799€

Evozome (beschikbaar : 1) Voor 2 personen

MOBILE HOME « SUPER MERCURE »
(01/01 TOT 31/12)
Ouderdom

: < 7 jaar

Oppervlakte van 39 m² met een terras van 12m².
Uitgeruste keuken, huiskamer met een slaapbank voor twee personen,
badkamer met douche en WC, twee slaapkamers waaronder één met een
tweepersoonsbed (140x190cm) en een andere met 2 éénpersoonsbedden
(80x190cm). Geschikt voor 6 personen.

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
90€
100€
204€*
204€
435€

Hoogseizoen
135€
175€
175€
Vf 310 tot 350€
894€

Mobile home « super mercure » (beschikbaar : 15) Voor 4/6 personen

MOBILE HOME « RIVIERA SUITE»
(01/01 TOT 31/12)
Ouderdom

: Negen

Oppervlakte van : 29 m2 met een terras van 10 m2
1 kamer met 1 tweepersoonsbed (140 x 190). 1 slaapkamer met 1 stapelbed 80 x 190)
en 1 eenpersoonsbed (80 x 190). Hoezen en kussens voorzien.
1 ingerichte kitchenette: elektrische kookplaat, magnetron, koelkast, koffiezetapparaat
1 badkamer met apart toilet

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
94€
105€
214€*
214€
445€

Hoogseizoen
145€
185€
185€
Vf 330 tot 370€
914€

Mobile Home «Riviera Suite » (beschikbaar : 9) Voor 5/7 personen

CHALET MARINA
(01/01 TOT 31/12)
Ouderdom

: < 7 jaar

Oppervlakte van 34 m² met een terras van 16m².
Uitgeruste keuken, huiskamer met een slaapbank voor twee personen, badkamer met
douche en WC en twee slaapkamers, waaronder één met een tweepersoonsbed (140x190cm)
en een kamer met een stapelbed en een éénpersoonsbed (80x190cm).
Geschikt voor 7 personen.

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
94€
105€
214€*
214€
445€

Hoogseizoen
145€
185€
185€
Vf 330 tot 370€
914€

Chalet Marina (beschikbaar : 9) Voor 5/7 personen

MOBILE HOME « SUPER CORDELIA »
(01/01 TOT 31/12)
Ouderdom

: < 7 jaar

Oppervlakte van 30 m² en 1 terras van 15 m².
Uitgeruste keuken, huiskamer met een slaapbank voor twee personen, badkamer met.
douche en WC, drie slaapkamers waaronder één met een tweepersoonsbed (140x190cm) en
twee andere met 2 éénpersoonsbedden (80x190cm).
Geschikt voor 8 personen.

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
105€
120€
254€*
254€
505€

Hoogseizoen
165€
214€
214€
Vf 379 tot 428€
1014€

Mobile Home « Super Cordelia » (beschikbaar : 12)
Voor 6/8 personen

CHALET POLYNÉSIEN
(01/04 TOT 30/09)
Ouderdom

: tussen 7 en 12 Jaar

Een oppervlakte van 30m² met een terras van 13m².
Uitgeruste keuken, een badkamer met douche en WC, een woonkamer, een slaapkamer
met een tweepersoonsbed (140x190cm) en een tussenverdieping voor twee slaapplaatsen
(80x190cm).

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
80€
90€
184€*
184€
415€

Hoogseizoen
115€
145€
145€
Vf 260 tot 290€
814€

Chalet Polynésien (beschikbaar : 1) Voor 4 personen

CHALET CANADIEN
(01/04 TOT 30/09)
Ouderdom

: tussen 7 en 12 jaar

Een oppervlakte van 35m² met een terras van 16m².
Uitgeruste keuken, een badkamer met douche en WC, een woonkamer met een slaapbank
voor twee personen, twee slaapkamers waaronder één met een tweepersoonsbed
(140x190cm) en één met twee éénpersoonsbedden (80x190cm).

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
95€
105€
214€*
214€
475€

Hoogseizoen
145€
185€
185€
Vf 330 tot 370€
914€

Chalet Canadien (beschikbaar : 1) Voor 4/6 personen

LE LEM
(01/01 TOT 31/12)
Ouderdom

: < 7 jaar

Een oppervlakte van 35m² met een terras van 10m²
uitgeruste keuken (kookplaten, koelkast, koffieapparaat) en een badkamer met douche en
wc.Tien slaapplaatsen (een tweepersoonsbed (140x190cm) en acht éénpersoonsbedden
(80x190cm).

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

- LEM -

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
115€
135€
284€*
284€
615€

Hoogseizoen
185€
235€
235€
Vf 420 tot 470€
1 214€

Le LEM (beschikbaar : 1) Voor 10 personen

LA PAILLOTTE 4 CHAMBRES
(01/01 TOT 31/12)
Ouderdom

: 2019

Een oppervlakte van 38 m² + een terrass van 16 m².
Uitgeruste keuken, huiskamer met een slaapbank voor twee personen, badkamer met
douche en WC, vier slaapkamers waaronder één met een tweepersoonsbed (140x190cm),
1 andere met 2 éénpersoonsbedden (80x190cm), 1 andere met 2 éénpersoonsbedden
(70x190cm) en 1 andere met 1 éénpersoonsbedden (70x190cm) en 1 uitschuifbed (70 x 190).
Geschikt voor 10 personen.

TV
INBEGREPEN

Uitzonderlijk aanbod
* 50 % korting op Zaterdag van
01/01 tot 23/03 en van
23/10 tot 18/12; Behalve
op feestdagen en 8
december

1 nacht (week)
Vrijdag
Zaterdag
Week-end
Week

Laagseizoen
115€
135€
284€*
284€
615€

Hoogseizoen
185€
235€
235€
Vf 420 tot 470€
1 214€

La Paillotte 4 Chambres (beschikbaar : 3) Voor 10 personen

INVENTARISLIJST
VAATWERK
• Grote borden
• Kleine borden
• Kom
• Koffiekopjes
• Glazen
• Karaf
• Messen
• Vorken
• Theelepels
• Eetlepels
• Schaal 27cm
• Schaal 18cm
• Slabestek
• Broodmes
• Aardappelschilmesje

KEUKEN
• Koelkast
• Kookplaat
• Koffiezetapparaat
• Pan 16cm
• Pan 18cm
• Pan 20cm
• Stoofpan 16l
• Koekenpan
• Zeef
• Onderzetter
• Bestekopruimer
• Snijplank
• Soeplepel
• Houtlepel
• Magnetron (behalve mobil
home)
BEDDENGOED
• Deken 2pers
• Deken 1pers
• Hoofdkussen

TERRAS EN WOONKAMER
• Kuntstof tafel
• Kunststof stoelen
• Tafel
• Stoelen
• Krukjes
ONDERHOUD
• Deurmat
• Emmer
• Stofblik/stoffer
• Kunststof teil
• Vuilnisbak
• Dweil
• Droogrek
• Kledinghangers
• Bezem
• Schrobber
• Balayette WC

EXTRA PRIJZEN
EXTRA’S

• Bedlakens en handdoek : 8 €/persoon
• Bedlakens: 4,50 €/persoon
• Babypakket (Huur van kinderstoel en kinderbed) : 3,50 €/dag
• Eindschoonmaak : 90,00 €
• Verminderd huishouden : 49,00 €
• Wifi : 2 €/1 uur ; 3.5 €/1 jdag ; 15 €/week
• Droger : 5,00 €/muntje
• Wasmachine : 5,00 €/muntje
• Midgetgolf : 2,00 €/persoon
EXTRA VERZEKERINGEN
• Annuleringsverzekering staanplaats (tot 1 dag voor aankomst) : 3,00 € /dag
• Annuleringsverzekering accomodatie (tot 1 dag voor aankomst) : 5,00 € /dag
• Annuleringsgarantie beheerskosten: 15,00 €

DOSIERSKOSTEN

• Reserveringskosten voor kampeerreserveringen: € 3,00
• Reserveringskosten accommodatie: € 15 (gratis voor internetboekingen)
• Contant Cheque Creditcard Bankoverschrijving

EURL ART ET VACANCES
capital social 7500€
RCS : Villefranche sur Saone-Tarare
B 453 681 660
FR23400099040
SIRET : 45368166000016

RESERVERINGSFORMULIER
Achternaam :
Voornaam :
Adres :
Postcode :
Land :
Telefoonnummer :
E-mail :
FAMILIE
Achternaam :
Achternaam :
Achternaam :
Achternaam :
Achternaam :

Stad :

Huisdieren :
Wat voor :

0 Ja

Voornaam :
Voornaam :
Voornaam :
Voornaam :
Voornaam :

CHALETS / MOBIL HOME
0 Ecolodge
0 Chalet Neva
0 Chalet Club PMR
0 Chalet Mercure
0 Mobile Riviera
0 Chalet Marina
0 Mobile Cordelia

0 Chalet Polynésien
0 Chalet Canadien
0 Le Lem
0 La Paillotte
0 Caravane My drop
0 Evozome

Geboorte datum :
Geboorte datum :
Geboorte datum :
Geboorte datum :
Geboorte datum :
0 Nee

CARAVAN / CAMPER / TENT :
0 Tent
0 Caravan
0 Camper
0 Electriciteit
0 Extra auto

ANNULERINGS VERZEKERING
Annulerings Accomodatie verzekering: 5 € /dag (détails in de algemene voorwaarden)
Annulerings Staanplaats verzekering: 3 € /dag (détails in de algemene voorwaarden)

AANKOMST EN VERTEK
Aankomstdatum:…../…../….. 				Vertrekdatum:…../…../….
Aantal nachten:
Algemene verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd

Handtekening

CAMPING DIENSTEN
• Balneotherapie en spa
• Waterpark met verwarmd binnenzwembad
• Brood aanbetaling
• Kleine supermarkt
• Materiaalverhuur
• Uitleen van apparatuur
• Zelfbediening wasmachine en droger.
• Wifi-toegang (gratis bij de receptie, ter plaatse te betalen)
• Restaurant geopend van 1 juli tot 31 augustus
• Animatie van 10 juli tot 27 augustus

CAMPING LES PORTES DU
BEAUJOLAIS,
GENERAL SALES TERMS:
The present terms and conditions cover all holiday rentals at Les Portes
du Beaujolais. They are considered as an integral part of any contract
made out between the campsite and the customer. A campsite pitch
rental or a holiday rental implies the total acceptation of the terms and
conditions by the contracting parties. The present contract is not subject to the conditions as specified in a tenancy agreement, but to those
of the decree 93-39 of 11/01/1993 from the judgment of 11/01/1993 presiding over the camping/caravanning industry.
Booking procedure:
Bookings are treated from 1st January in a chronological order according to the reception by our service. Please be aware that a booking
is strongly advised, particularly for the mon- ths of July, August and
September. You can book directly online (http HYPERLINK «http://
camping-beaujolais/»s HYPERLINK «http://camping-beaujolais/»://
camping-beaujolais. com) or make an option by post or by email. In return you will receive 2 booking forms. You then have 10 days to confirm
this option by returning one booking form completed and signed together with an advanced payment of of 30% of the total amount of the
booking (deadline to be respected according to the post office stamp
date). Your booking is only confirmed on receipt of the these documents by our service. We will then send you a confirmation by return.
The rental of a camping pitch or of a chalet, mobile-home accom- modation indicates full acceptance of the sales terms by the contracting
parties.
Camping pitch hire :
We will provide you with an empty camping pitch, for up to 6 people,
on which to install your tent, caravan or camping car between 1st April
until 30th September.
Camping pitch fee: Rates are calculated per overnight stay. The price is
in Euros, VAT in- cluded, not including tourist tax (0.40€/adult/day).
Places are available from 12:00 on the day of arrival and must be vacated before 12:00 on the day of departure. Any overrun of the departure deadline will result in invoicing for an additional day. The fixed fee
includes: a structure and a vehicle. This fixed fee gives free access to the
sanitary arrangements, reception area, swimming pool (between the
dates it is open), and the game areas and entertainment activities (in
July and August). Some prices may include 1 or 2 people (see if specified
on the price list).
Supplements: Additional people (adults or children) or additional items
occupying the camping place (second vehicle, animal , etc.) will be the
subject of a daily supplement. Please note : the places are given without any difference, according to the booking rank. The Management
reserves the right to modify the place number when the camper arrives.
Accommodation rental :
Rental season definitions: Please refer to the price lists.
Rental periods and duration: Rentals are available by the week or by the
night. The price indicated is in Euros, VAT included, not including tourist
tax (0.40€/adult/day), éco partici- pation ( 0.66€/adult-day)
The rental fee includes: accommodation rental, ancillary costs (water,
gas, electricity, up to a limit of 200 kW per week), access to the reception area, swimming pool , and the games areas and entertainment
activities (in July and August).
Rentals are available from 4 pm on the day of arrival and must be vacated before 10 am on the day of departure. Any overrun of the departure deadline will result in invoicing for an additional day.
Transfer, sublet: All accommodation rental is nominative and in no
event whatsoever can be ceded or sub-let.
Guarantee deposit : On arrival, tenants must leave a guarantee deposit
of 300€. To pay it, a credit card, bank check or cash is required. This will
be returned to them on the day of departure after a premises check and
an outgoing inventory is found to be correct. Should this not be the
case, the following sums will be deducted from the guarantee deposit:
The value of any missing items
A fixed sum of 90€ for premises considered not to have been properly
cleaned. The amount of any repairs for damage for which the occupier
is responsible.
The amount of the repairs higher than the deposit will be billed to the
occupier after de- duction of the deposit.
Payment :
Reservations only become effective after confirmation by our reservation services and pay- ment by the tenant of an advanced payment.
Booking fees are 3€ for a camping pitch and 15€ for a rental.

Camping pitches : the balance for the period of occupation should be
paid 21 days before the day of arrival.
Rentals : The balance of the rental sum should be paid 21 days before
the day of arrival, otherwise it will be debited automatically.
Modification of booking :
Late arrival / early departure cannot be refunded. In the absence of information from you before 7.30pm the evening of your planned arrival,
we reserve the right to cancel your booking without refund.
Special offers - Last minute deals :
When it occurs, some customers may pay a different price for the same
stay. The difference between the price actually paid and the special offer price will not be paid back to the customers who paid the higher
amount, in any way. Special offers cannot be combined with any other
promotional offers.
Cancellation :
If the cancellation is incurred by the campsite: Exceptionally we may
have to cancel your booking for safety reasons or in exceptional unavoidable circumstances. We will, where possible, offer you an alternative
which you are not obliged to accept. In this case, will refund the total
amount already received.
In the case of cancellation during your stay: due to uncivil behavior or
disrespect of the internal regulations, we reserve the right to expulse
anyone from the campsite. All sums received will be kept by the campsite. The nights spent on site will be due.
In the event of cancellation by the customer: a written notice must be
made (by registered post or email with receipt of reception). If no notice
is given, the customer is upheld to pay the totality of the sum due according to the booking form. The campsite reminds you that according
to article L.121-20-4-2° of the rights of the consumer, right of retraction
does not apply to accommodation, transport, restauration and leisure
activities supplied on a date for a pre-determined period.
Cancellation scale:
Between the reservation and 21 days before the date of arrival: the
pre-payment is retained which corresponds to the payment of cancellation costs.
Less than 21 days before the date of arrival or in case of a no-show: the
total cost is payable.
Optional cancellation guarantee:
We offer an optional cancellation guarantee which covers all these
different costs. The cost of the guarantee is 5€ per night for a rental
and covers all eventualities whatever the reason. If this option is taken,
the total cost of the stay (minus booking fees and guarantee fee) will
be refunded up to the day before arrival. The cost of the guarantee is 3€
per night for a camping pitch and covers all eventualities whatever the
reason. If this option is taken, the total cost of the stay (minus booking
fees 15€ and guarantee fee) will be refunded up to the day before arrival.
Period of Withdrawal :
In accordance with article L.121-20-4-2° of the Consumer Code, there is
no right of wit- hdrawal.
Indeed, the right of withdrawal cannot be used for contracts for (for
example) the provision of accommodation.
Means of payment accepted:
bank card (Visa-Mastercard-Maestro) from 10€ on line by payline or on
site French bank cheque payable to Camping Les Portes du Beaujolais
chèque vacances
– bank transfer: : IBAN: FR76 1780 6006 2675 8193 4100 055
BIC : AGRIFRPP878
cash (on site or money order) for a maximum of 300€ per stay with
different dates (art. 19 LFR 2013) Any bank charges are for the cost of
the customer.
Campsite rules and regulations:
Every camper is expected to comply with the campsite rules, under penalty of sanctions that may result in the cancellation of the contract.
Consumer Mediator: In accordance with the provisions of Article L
1612-1 of the Consu- mer Code, every campsite customer has the right
to seek a consumer mediator free of charge with a view to amicably
settling any dispute between himself and the operator of the land. The
details of the consumer mediator that the customer can call upon are
as follows: Referral by Internet by filling out the form provided: www.
medicys.fr HYPERLINK «http://www.medicys.fr/» Referral by email:
contact@medicys.fr HYPERLINK «mailto:contact@medicys.fr» Referral
by post: 73, boulevard de Clichy 75009 PARIS telephone 01 49 70 15 9

