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VOOR-
WOORD
Op Le Sérignan Plage 
zijn alle faciliteiten 
gegarandeerd vanaf de 
opening tot de sluiting 
zoals in elke Yelloh! 
Village.

Al vanaf onze openingsdag 
zijn de zwembaden 
verwarmd en bieden wij u 
verschillende activiteiten. 
De kinderen vermaken 
zich in de miniclub (ook 
nederlandstalig).De 
georganiseerde activiteiten 
voor jong en oud zijn 
gratis, net als de toegang 
tot het lagunezwembad en 
het overdekte verwarmde 
zwembad (zie toegangs-
voorwaarden voor het 
waterverwenparadijs).
Tot binnenkort in uw 
Yelloh! Village.
Catherine & Jean-Guy 
AMAT en ons team.

P.S. Dit jaar bent u van 
harte welkom van 23 april 
tot 27 september 2021. 
Ook in september is het bij 
ons heerlijk vakantie vieren 
om te genieten van de 
Indian Summer.

Baby’s en kinderen 
zijn hartelijk welkom
Drie gratis meertalige Clubs (spelletjes, knutselen, sportieve 
activiteiten) voor de 4-7 jarigen, de 8-12 jarigen en de 13-17 jarigen. 

Vrije toegang tot het „Maison des Tout-Petits“ (0-4 jaar).
Verblijf op kampeerplaats gratis voor baby’s (jonger dan 3 jaar) gedurende het hele 
seizoen en voor kinderen (3-6 jaar) van 23/04 tot 02/07 en van 29/08 tot 27/09/2021.
Aangepaste uitrusting: reisbedje en kinderstoel in elke accommodatie.

Aanbieding 
Waterverwenparadijs
In april, mei, juni en septembre vrije toegang tot het 
waterverwenparadijs. In juli en augustus hebben 
2 personen per kampeerplaats of accommodatie 
tegelijkertijd toegang. De toegangspas is gratis.
Toegankelijk voor gasten vanaf 16 jaar. De toegangspas in het hoogseizoen beperkt het 
aantal personen, om de rust en de sereniteit van deze zone te behouden. In de ochtend 
voor naturisten, ‘s-middags zwemkleding verplicht (zwemshorts en bermudas verboden).

SPA & BALNEO
Mediterraans ritueel (99€) :

1 bodyscrub, 1 ontspannende lichaamsmassage, 1 gezichtsbehandeling.
Vitaliteitsritueel (195 €) :

1 rugmassage, 1 Kansu massage, 1 gezichtsbehandeling,  1 energetische massage.

Voor ieder verblijf van minimum 7 nachten in een huuraccommodatie 
in april, mei, juni of september GRATIS AANGEBODEN 3 activiteiten per 
persoon (te kiezen uit een lange lijst) + 1 massage in de Wellnessruimte 
voor 1 persoon.
Aangeboden voor 95 € in juli/augustus.
* Aanbod niet combineerbaar en onder bepaalde voorwaarden. Afhankelijk van 
beschikbaarheid.

ONTDEK de 
LANGUEDOC*

Zongarantie
In juni en vanaf 5 september 2021 mocht de zon toch niet op afspraak zijn en het regent, dan kunt u, indien 
u vooraf een verblijf van minstens één week gereserveerd heeft, uw vakantie inkorten. U betaalt dan enkel 
de gebruikte nachten. Maar wees gerust, in het zuiden van Frankrijk is het altijd mooi weer!
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Staanplaats
PrIJzeN Per NAChT, IN eUrO. exCLUSIeF TOerISTeNbeLASTING (VANAF 18 JAAr).
VrIJe AANkOMSTDAG VOOr STAANPLAATSeN NAAr GeLANG beSChIkbAArheID.

De staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 
12 uur en moeten vóór 12 uur worden 
vrijgemaakt op dag van vertrek. Inclusief 
elektriciteit (10 amp.) en 1 auto.
Alleen gasbarbecues en gasplanchas zijn 
toegestaan.
Huisdieren moeten altijd aan de lijn blijven, 
geldig vaccinatieboekje is verplicht. 
Huisdieren zijn verboden op het strand, 
bij de zwembaden, in de voedingswinkels 
en de overige gebouwen. Honden van 1ste 
en 2e categorie zijn verboden.

SeCTor eLeC.
10 A wATer

oPPer-
VLAkTe

(m²)

Phare
Ouest


10 A in de
nabijheid 100

Plage
 10 A in de

nabijheid
80 
tot
100

Phare
Ouest
 10 A verbinding

en afvoer
100 
tot
130

Plage
 10 A verbinding

en afvoer 100

WEEKEND verhuur
reSerVerING VANAF 90 DAGeN VOOr AANkOMST – exCLUSIeF TOerISTeNbeLASTING (VANAF 18 JAAr). 

DATA STAAnPLAATS

VAn - ToT

BASiS-
PrijS 
PhAre
oueST
1 of 2 
PerS.


BASiS-
PrijS
PLAge
1 of 2 
PerS.


BASiSPrijS
PhAre oueST

of PLAge
1 of 2 
PerS.


exTrA
PerS-
oon

kinD-
eren
VAn 3 

ToT - 7
jAAr

kinD-
eren

VAn - 3
jAAr

Dieren

23/04 - 11/05 21 23 26 7 0 0 6
12/05 - 16/05 24 26 29 7 0 0 6

17/05 - 20/05 21 23 26 7 0 0 6

21/05 - 18/06 35 37 40 7 0 0 6

19/06 - 25/06 39 41 44 7 0 0 6

26/06 - 02/07 43 45 51 7 0 0 6

03/07 - 09/07 60 62 68 9 7 0 6

10/07 - 16/07 64 66 72 9 7 0 6

17/07 - 30/07 68 70 76 9 7 0 6

31/07 - 14/08 71 73 79 9 7 0 6

15/08 - 21/08 64 66 72 9 7 0 6

22/08 - 28/08 50 52 58 9 7 0 6

29/08 - 04/09 35 37 40 7 0 0 6

05/09 - 11/09 26 28 31 7 0 0 6
12/09 - 27/09 22 24 27 7 0 0 6

klassieke weekendarrangementen 1 of 2 nachten, aankomst op vrijdag of zaterdag en vertrek op zondag of maandag

DATA TenT CoTTAge eT ChALeT CABAne

weekenDPrijSLijST

TenTe
Séoune 5 P.
TenniS 4 P.

2 SLP.


LAngueDoC
4/6 P.
2 SLP.


oCCiTAnie
4/6 P. 
2 SLP.


oCCiTAnie
6 P.

3 SLP.


roLSToeL-
VrienDeLijk
4 P. - 2 SLP.


LAgon
PATio

7 P.
3 SLP.


PêCheur 4 P.
jArDin 4 P.

roBinSon 5 P.
2 SLP.

PREMIUM

PêCheur 
jArDin 

CAnArDière
6 P.

3 SLP.

PREMIUM

ChALeT
orPeLLière------------------

CoTTAge
BALnéo

5 P. - 2 SLP.


24/04 - 138 149 159 186 205 235 267

01/05 en 08/05 - 138 149 159 186 205 235 267

29/05 238 238 257 275 308 338 394 429

05/06 238 238 257 275 308 338 394 429

12/06 238 238 257 275 308 338 394 429

19/06 247 247 271 294 328 360 419 466

26/06 309 309 339 367 416 468 528 586

03/07 413 413 446 493 559 626 686 752

04/09 235 235 267 297 335 378 410 448

11/09 151 151 176 192 213 248 281 319

18/09 en 25/09 - 138 151 165 176 205 243 281

Feestdagen weekend verhuur
ASCenSion

van 12/05
tot 17/05

3 overnach. 326 326 352 377 422 463 540 588

4 overnach. 370 370 399 428 479 525 613 668

PenTeCÔTe
van 21/05
tot 25/05

2 overnach. 238 238 257 275 308 338 394 429

3 overnach. 282 282 304 326 365 400 467 509
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Huuraccommodaties
PrIJzeN Per NAChT, IN eUrO. exCLUSIeF TOerISTeNbeLASTING (VANAF 18 JAAr).
VrIJe AANkOMSTDAG VOOr hUUrACCOMMODATIeS NAAr GeLANG
beSChIkbAArheID.

Verblijven in huuraccommodaties beginnen 
op de aankomstdag om 17 uur en eindigen 
op de vertrekdag om 10 uur, 7 nachten mi-
nimum, één parkeerplaats.
Neem voor kortere vakanties rechtstreeks 
contact op met uw Yelloh! Village.  
Waarborg 200 € per accommodatie (credit-
card, visa of mastercard). 

Schoonmaakkosten, als de accommodatie 
niet schoon is achtergelaten: 80 €.
Lakens zijn niet bij de prijs inbegrepen, maar 
bij reservering op aanvraag te huur voor 
12 €/bed/wissel. Bij de Tent Séoune, Tent 
Tennis, Cottage  en Cabanes PRE-
MIUM zijn de lakens en toilethanddoeken 
wel bij de huurprijs inbegrepen.

Alleen gasbarbecues en gasplanchas zijn 
toegestaan. Huisdieren zijn verboden in de 
huuraccommodaties.
Tenten zijn verboden op de plaatsen van de 
huuraccommodaties. In alle accommoda-
tietypen is roken verboden.

SPECIALE 
AANBIEDINGEN

-10% eArLy Booking*
Voor reserveringen gemaakt tot 31/12/2020

voor verblijven vanaf de opening tot 02/07/2021
en vanaf 04/09/2021 tot de sluiting.

(behalve PREMIUM accommodaties)

-10% LAng VerBLijf* 
-10% voor reserveringen van minstens 21 nachten,

vanaf de opening tot 02/07/2021
en vanaf 04/09/2021 tot de sluiting.

* Aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere kortingen 
of acties, en zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden, 

afhankelijk van beschikbaarheid.

Week- en  korte verblijf tarieven (uitgezonderd weekend tarieven)
DATe TenT CoTTAge en ChALeT CABAne

VAn - ToT

TenTe
Séoune 5 P.
TenniS 4 P.

2 SLP.


LAngueDoC
4/6 P.
2 SLP.


oCCiTAnie
4/6 P. 
2 SLP.


oCCiTAnie
6 P.

3 SLP.


roLSToeL-
VrienDeLijk
4 P. - 2 SLP.
 LAgon

PATio
7 P.

3 SLP.


PêCheur 4 P.
jArDin 4 P.

roBinSon 5 P.
2 SLP.

PREMIUM

PêCheur 
jArDin 

CAnArDière
6 P.

3 SLP.

PREMIUM

ChALeT
orPeLLière

------------------
CoTTAge
BALnéo

5 P. - 2 SLP.


23/04 - 11/05 - 51 55 59 69 76 87 99

12/05 - 16/05 88 88 95 102 114 125 146 159

17/05 - 20/05 47 47 51 56 65 72 83 96

21/05 - 18/06 88 88 95 102 114 125 146 159

19/06 - 25/06 95 95 106 116 129 142 164 186

26/06 - 02/07 134 134 145 156 179 205 227 248

03/07 - 09/07 172 172 185 209 235 259 281 309

10/07 - 16/07 186 186 201 231 259 283 307 335

17/07 - 23/07 189 189 210 237 267 291 311 338

24/07 - 14/08 206 206 233 261 292 316 336 365

15/08 - 21/08 190 190 215 242 269 291 310 338

22/08 - 28/08 145 145 161 174 195 215 238 265

29/08 - 04/09 87 87 99 110 124 140 152 166

05/09 - 11/09 56 56 65 71 79 92 104 118

12/09 - 27/09 - 51 56 61 65 76 90 104
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5 pers. 25+15m² - 2 slpk.
Sfeervolle tent, gelegen bij een natuurzone. 
Alles is er om uw verblijf comfortabel te 
maken. 

4 - 6 pers. 30+10 m², 2 slpk
Gelegen in een rustige en schaduwrijke 
zone. Dit type biedt 2 slaapplaatsen in de 
woonkamer.
De Occitanie heeft airconditioning (warm/
koud).

CoTTAge LAngueDoC 
en oCCiTAnie 

CoTTAge oCCiTAnie 

6 pers. 34+10 m², 3 slpk
Deze recente accommodatie staat in een 
rustige en schaduwijke zone. 
Tevens airconditioning (warm/koud) en een 
parkeerplaats op 200m.

huurACCommoDATieS
TenT

Séoune


ZeLT
TenniS


CoTTAge
LAngueDoC


oCCiTAnie


ChALeT 
orPeLLière

CoTTAge
BALnéo
LAgon

en PATio


CABAne
Prem1um

BuiTen
Terras    Gedekt Gedekt
Tuinmeubilair   

bar Tafel + krukken  

2 zonnebedden  
Pêcheur
Jardin

hangmat  
Canardière
robinson

2 Luie  stoelen   Canardière
Plancha Canardière
2 Fietsen waarvan 1 met 
kinderzitje    

gelegen in met zorg
aangelegde autovrije zones  

SLAAPkAmer(S)

deken en hoofdkussen     

Lakens inbegrepen    
2 eenpersoonsbedden waaron-
der 1 onder schuifbed

balnéo en 
Patio 

Tweeper-
soonsbed 
(160x200)

high density 
«bultex»  

balnéo en 
Patio 

keuken / SALon

elektrische kookplaat of gas     

Servies     

koelkast     

Vriezer   

Gootsteen koud 
water

koud 
water   

koffiezetapparaat     

Magnetron   

Waterkoker  

broodrooster  

Afwasmachine  

Verwarming 
Airconditioning
(warm en koud)

alleen
occitanie  

TV 
BADkAmer / ToiLeT

Douche en wastafel   

Apart toilet    

Toilethanddoeken inbegrepen    

Fohn  
fACiLiTeiTen en DienSTen

reisbedje     

kinderstoel     

kluisje   
eindschoonmaak
inbegrepen 

Wifi toegang inbegrepen 

ChALeT orPeLLière 

5 pers. 32+8 m², 2 slpk.
Gelegen in een schaduwrijke autovrije omgeving, 
deze chalets met airconditioning, hebben een 
moderne inrichting.

CoTTAge BALnéo 

5 pers. 27+9 m² - 2 slpk.
Deze accommodatie met airconditioning is 
gelegen in een autovrije zone in de buurt van 
de Balneo.

TenT TenniS TenT Séoune 

4 pers. 27+16m² - 2 slpk.
Sfeervolle tent, gelegen bij een natuurzone. 
Alles is er om uw verblijf comfortabel te 
maken. 
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CoTTAge PATio 

7 pers. 33+14 m² - 3 slpkamers
Deze accommodatie met airconditioning 
is gelegen in een schaduwrijke en autovrije 
zone in het centrum van de camping.

CoTTAge 
roLSToeLVrienDeLijk

4 pers. - 2 slpkamers
Deze accommodatie is toegankelijk voor 
personen met beperkte mobiliteit of met een 
handicap. Speciaal ontworpen voor toegang 
met een rolstoel, biedt bewegingsruimte voor 
iedereen. Met contrasterende apparatuur 
en accessoires om de visuele herkenning 
te vergemakkelijken. Meer gedetailleerde 
informatie op ons internet site.

DE Cabanes PREMIUM 
Deze ACCOMMODATIeS MeT DeeLS OVerDekT TerrAS zIJN GeLeGeN IN MeT zOrG AANGeLeGDe AUTOVrIJe zONeS. 
bIJzONDer VeeL zOrG IS beSTeeD AAN De INrIChTING eN AFWerkING VAN Deze MODeLLeN. bOVeNDIeN VOOrzIeN VAN 
AIrCONDITIONING, exTrA ISOLATIe, eN eeN AANTAL exTrA ACCeSSOIreS.

CABAne roBinSon

5 pers. 37+12 m²
2 slpkamers.
Dicht bij het Lagunezwembad 
en het Waterspeelpark. Deze 
recente accommodaties hebben 
een ruime woonkamer keuken 
met satelliet  TV. Overdekt  
houten terras van 12 m² met een 
hangmat en 2 ligstoelen. 

CABAne CAnArDière

6 pers. 40+22 m²
3 slpkamers
Gelegen dicht bij een 
natuurzone, deze 
accommodatie heeft 
een satelliet LCD 
TV. Het ruime terras 
van 22m² biedt een 
grillplaat, 2 luie stoelen 
en is gedeels overdekt 
door een pergola van 
8 m².

CABAne PêCheur en jArDin

4 pers. 33+16 m²
2 slpkamers
Dicht bij het strand (minder 
dan 250 meter) gelegen. 
Dit model is bovendien 
uitgerust met satelliet LCD 
TV. Een ruim half-overdekt 
terras van 16 m².

CABAne PêCheur en jArDin

6 pers. 38+20 m²
3 slpkamers
Dicht bij het strand 
(minder dan 250 meter) 
gelegen. Dit model is 
bovendien uitgerust 
met satelliet LCD TV. 
Een ruim half-overdekt 
terras van 20 m². 2 
zonnebedden.

CoTTAge LAgon 

7 pers. 33+19 m² - 3 slpkamers
Deze nieuwe accommodatie met 
airconditioning bevindt zich in een autovrije 
zone bij de Lagon area.
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Cabane Canardiere

Cabane Pêcheur 

Cabane Jardin

HOE RESERVEREN?
•  Via onze website www.leserignanplage.com voor 
beschikbaarheid en een veilige betalingswijze.
•  Per telefoon (+33 467 32 35 33), per fax (+33 
467 32 68 39), of email: info@leserignanplage.
com voor informatie omtrent onze accommodaties, 
staanplaatsen en campingdorp.
• Indien u van uw verblijf heeft genoten in onze 
Yelloh! Village, heeft u de mogelijkheid ter plaatse 
te reserveren voor het volgende jaar onder bepaalde 
condities. zodoende wordt u als eerste geholpen. 
Wij danken u de aanvraag te doen op een weekdag 
(maandag t/m vrijdag).

Om in contact met ons te blijven onze actualiteiten 
te volgen en te genieten van bepaalde voordelen 
gereserveerd voor onze fans:  

www.facebook.com/leserignanplage,

klik op « vind ik leuk » en wordt « Fan ».

ANNULERINGSVERZEKERING
gedekt door de annuleringsverzekering die wordt aangeboden door het campingdorp 
in samenwerking met Gritchen voor de prijs van 3.3% van het bedrag van het verblijf 
(voor huuraccommodaties en kampeerplaatsen).
Overzicht van de condities:
Indien, voor uw vertrek, een van onderstaande gebeurtenissen plaatsvindt waardoor 
u zich genoodzaakt ziet uw verblijf te annuleren, krijgt u de gestorte bedragen 
terugbetaald (onder voorbehoud van bewijsstukken):
• Overlijden, ongeval of ernstige ziekte(inclusief het Coronavirus), ziekenhuisopname 
  van de verzekerde, van een familielid of een naastevan de
• Zwangerschapscomplicaties van de verzekerde.
• Zwangerschap die gezien de aard van het verblijf een contra-indicatie hiervoor vormt.
• Bedrijfseconomisch / conventioneel ontslag.
• Contra-indicatie voor en gevolgen van vaccinatie.
• Depressie, psychische, verstandelijke of zenuwaandoening.
• Ernstige schade aan het voertuig.
• Het verkrijgen van een baan.
• Schrapping of wijziging van het betaald verlof.
• Beroepsmatige overplaatsing.
• Ernstige schade als gevolg van brand, explosies of waterschade.
• Weigering van een toeristenvisum.
• Oproep: met het oog op de adoptie van een kind, als getuige of jurylid van het Hof van 
  Assisen, voor een orgaantransplantatie.
• Natuurrampen (in de zin van de Franse wet nr. 86-600 van 13 juli 1986 zoals 
  laatstelijkgewijzigd).
• Diefstal in bedrijfs-of privéruimten
• Annulering van een persoon die de verzekerde vergezelt(maximaal 9 personen).
• Scheiding (samenlevingscontract of huwelijk).
Onderbreking van het verblijf:
Indien een van deze gebeurtenissen plaatsvindt tijdens uw verblijf waardoor u zich 
genoodzaakt ziet uw verblijf stop te zetten, zal u het bedrag terugbetaald worden dat 
overeenstemt met het niet opgenomen en reeds door de camping gefactureerde deel 
van het verblijf.
Meer details vind je in de speciale overeenkomsten in geval van annulering:
http://yellohresa.webcamp.fr/cgv/custom/2516/cgvAssurnl.pdf
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ALGEMENE VOORWAARDEN
reSerVeringSVoorwAArDen 

• Uw reservering wordt slechts effectief na akkoord van uw Yelloh 
! Village, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het 
naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract of 
na aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden bij de 
online reservering.
• Uw reservering is slechts bindend voor uw Yelloh! Village 
wanneer het betreffende vakantiedomein uw reservering heeft 
aanvaard. Uw Yelloh! Village is vrij uw reservering te bevestigen of 
te weigeren naargelang de beschikbaarheid en, meer algemeen, in 
alle omstandigheden die de uitvoering van uw reservering kunnen 
verhinderen. Uw Yelloh!
Village biedt gezinsvakanties in de traditionele
betekenis en de accommodaties zijn hiervoor ontworpen. Uw 
Yelloh! Village behoudt zich het recht voor elke reservering te 
weigeren die in strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
• Een reservering van een standplaats of huuraccommodatie is 
strikt persoonlijk. Uw kampeerplaats of accommodatie mag in 
geen enkel geval worden onderverhuurd of overgedragen aan 
anderen zonder voorafgaand akkoord van uw Yelloh! Village.
• Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke 
voogden.
• De directie behoudt zich het recht voor het nummer van de 
standplaats of accommodatie te wijzigen. een voorkeur wordt 
niet gegarandeerd, behalve in geval van schriftelijke bevestiging 
door uw Yelloh! Village.

Standplaatsen
• De basisprijs omvat de kampeerplaats voor een tent, caravan, 
vouwwagen of camper voor 1 of 2 personen, de toegang tot het 
sanitair en de overige voorzieningen, elektriciteit (10 A), toegang 
voor 1 voertuig.
• Per standplaats zijn maximaal 6 personen toegestaan, ongeacht 
hun leeftijd.

huuraccommodaties
• De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs geldt 
voor 4 tot 7 personen, afhankelijk van het accommodatietype, met 
1 parkeerplaats.
• Uw Yelloh! Village behoudt zich het recht voor groepen of 
gezinnen waarvan het aantal personen de capaciteit van de 
gehuurde accommodatie overschrijdt toegang tot het terrein te 
weigeren.
• Tenten zijn niet toegestaan naast de accommodaties. 
• In alle accommodaties is roken verboden.

groepsboeking
• Iedere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde 
fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar 
kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op 
dezelfde verblijfsdata wordt beschouwd als een groepsboeking.
• De voorgestelde accommodaties op de commerciële website 
van uw Yelloh! Village zijn uitsluitend bestemd voor individuele 
klanten.
• Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op 
te nemen met de camping via telefoon, e-mail of via onze rubriek 
‘Ons Contacteren’. 
De camping behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te 
bestuderen vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.

reserveringskosten
• Geen reserveringskosten.

TArieVen en ToeriSTenBeLASTing
De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021, per nacht, 
in euro, BTW inbegrepen (zie tariefpagina voor wat is inbegrepen 
in de prijzen). De toeristenbelasting is niet inclusief, het bedrag 
hiervan wordt in het voorjaar 2021 bepaald door de gemeente.

BeTALingSVoorwAArDen
• Voor reserveringen die eerder dan 30 dagen voor aankomstdatum 
worden gemaakt, dient u een aanbetaling van 15% van het 
totaalbedrag op het moment van reservering bij uw Yelloh! 
Village te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor 
aankomst te worden voldaan.
• Voor reserveringen vanaf 30 dagen voor aankomstdatum, dient 
het volledige bedrag op het moment van reservering te worden 
voldaan (aanbetaling van 15% + saldo van het verblijf). 
• Wanneer de restantbetaling 30 dagen voor aankomst niet is 
voldaan, heeft uw Yelloh! Village het recht uw reservering te 
annuleren en de betalingen te behouden en de accommodatie 
opnieuw voor verhuur aan te bieden.

AnnuLering en wijZigingen
1. 1. Wijziging van de reservering (verwerkingskosten 
berekend)
De klant kan schriftelijk tot 30 dagen voor aankomst (per post 
of email) bij de camping om een wijziging betreffende zijn 
verblijf (data en/of type accommodatie) vragen, naar gelang 
beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende 
seizoen wordt niet geaccepteerd. 
- Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis 
van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden 
gehonoreerd.
- Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd 
als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de 
voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het 
verblijf.
- Elk verzoek tot verandering/verschuiven van het verblijf 
wordt beschouwd als een annulering en is onderhevig aan de 
voorwaarden inzake annuleringen. Uitstel naar het volgende 
seizoen wordt niet geaccepteerd.

Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden aan 
de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf 
annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.
- Uitstel van uw aankomstdatum
U dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen van een eventuele 
latere aankomstdag. Wanneer u zich niet meldt is de standplaats 
of accommodatie weer beschikbaar voor verhuur 24 uur na de op 
het contrat vermelde aankomstdatum en verliest u alle rechten 
van uw reservering.
2. Ongebruikte nachten
In het geval van een onderbroken of verkort verblijf om een van de 
volgende redenen:
• Grenssluitingen.
• Administratieve sluiting van de camping.
• Verplichte quarantaine bij aankomst van de klant of na terugkeer 
van de klant in zijn land.
• Beperking van de verplaatsingen tot een zodanig aantal 
kilometers dat de komst naar de camping onmogelijk is.
In geval van annulering of onderbreking van het verblijf voor één 
van de hierbovenstaande motieven, zal de klant een tegoedbon, 
die overeenkomt met de niet gebruikte nachten ontvangen, 
met een geldigheid van twee jaar. In het geval dat de klant deze 
tegoedbon weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige 
bedrag terugbetaald, na aftrek van de kosten van de eventueel 
afgesloten annuleringsverzekeringspremie. 
Buiten de bovenvermelde redenen geeft elk verblijf dat door de 
klant wordt onderbroken of verkort (late aankomst, vroegtijdig 
vertrek) geen recht op vergoeding of een tegoedbon.
3. Annulering door uw Yelloh! Village
In geval van annulering door uw Yelloh! Village, behalve in geval 
van overmacht, worden de overgemaakte bedragen voor de 
reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen 
aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding en interesten.
4. Annulering door de klant
Elk verzoek tot annulering van een verblijf moet schriftelijk worden 
ingediend.
A. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder zonder 
annuleringsverzekering
Om een van de volgende redenen en tot de aankomstdatum:
• Grenssluitingen.
• Administratieve sluiting van de camping.
• Verplichte quarantaine bij aankomst van de klant of na terugkeer 
van de klant in zijn land.
• Beperking van de verplaatsingen tot een zodanig aantal kilometers 
dat de komst naar de camping onmogelijk is.
In geval van annulering of onderbreking van het verblijf voor één 
van de hierbovenstaande motieven, zal de klant een tegoedbon, die 
overeenkomt met de niet gebruikte nachten ontvangen, met een 
geldigheid van twee jaar. In het geval dat de klant deze tegoedbon 
weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige bedrag 
terugbetaald.:
• Geval 1 - Annulering tot 15 dagen voor de aanvang van het verblijf 
: De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt door 
de camping als annuleringskosten ingehouden. De overgemaakte 
bedragen*, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden 
terugbetaald.
• Geval 2 – Annulering minder dan 15 dagen voor uw aankomst.
De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt 
door de camping als annuleringskosten ingehouden. U ontvangt 
van de camping een tegoedbon ter waarde van de overgemaakte 
bedragen*, verminderd met het bedrag van de aanbetaling. Een 
tegoedbon kan niet worden terugbetaald, is niet overdraagbaar en 
geldt uitsluitend voor de camping waar het verblijf werd geannuleerd. 
Hij blijft twee jaar geldig.
* Indien deze reservering geheel of gedeeltelijk met een tegoed 
betaald is, zal de teruggave geschieden volgens de voorwaarden van 
het tegoed.
B. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder met 
annuleringsverzekering:
De overgemaakte bedragen zijn gedekt door de waarborg in 
overeenstemming met de algemene annuleringsvoorwaarden. Als 
de reden niet wordt gedekt door de annuleringsverzekering of het 
dossier door de verzekering geweigerd wordt, is paragraaf 4.A. van 
de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing en worden de 
kosten van de annuleringsverzekering in mindering gebracht op de 
uitbetaalde bedragen bij annulering.

uiTSLuiTing VAn heT
herroePingSreChT

Conform artikel L.221-28 van het Franse consumentenrecht, stelt 
Yelloh! Village zijn klanten ervan in kennis dat de verkoop van 
accommodatiediensten, die op een vastgestelde datum of volgens 
een bepaalde periodiciteit worden geleverd, niet onderhevig is aan 
de bepalingen inzake de herroepingstermijn van 14 dagen.

uw VerBLijf
1. Aankomst
De receptie is geopend van 9 tot 19 uur.
De kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf 12 uur.
De huuraccommodaties zijn beschikbaar vanaf 17 uur. 
Bij aankomst dient een borg van 200 € betaald te worden met een 
creditcard (VISA of MasterCard). U ontvangt een inventarislijst 
die u binnen 24 uur dient te controleren. Na dit tijdstip worden 
reclamaties als niet bestaand beschouwd.
• Bezoekers of extra´s dienen gemeld te worden bij de receptie, 
maar alleen personen ingeschreven ten tijde van reservering 
mogen op het terrein overnachten.
2. Tijdens uw verblijf
• De klant dient zich te verzekeren: uw Yelloh! Village wijst alle 
verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, noodweer, 

enz… en in geval van een incident dat onder de wettelijke 
aansprakelijkheid van de klant valt. 
• Alle klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van het 
Huishoudelijk Reglement.
• Elke huurder is verantwoordelijk voor eventuele problemen 
en/of schade veroorzaakt door personen die samen met de 
hoofdaanmelder verblijven of op bezoek zijn.
3. Vertrek
• De standplaats dient voor 12 uur vrij te zijn.
• De accommodatie dient voor 10 uur vrij te zijn.
• De accommodatie wordt gecontroleerd. Wanneer deze schoon 
is achtergelaten en niets beschadigd is of ontbreekt, krijgt u uw 
waarborg volledig terug. Het inhouden van de waarborg sluit een 
bijkomende schadevergoeding niet uit in het geval de kosten hoger 
zouden zijn dan het waarborgbedrag.
• Als blijkt dat uw accommodatie onvoldoende is schoongemaakt 
voor uw vertrek worden 80 € schoonmaakkosten in rekening 
gebracht.
• In geval van verlaat vertrek wordt een extra dag in rekening 
gebracht op basis van de nachtprijs. 

huiSDieren – mAximum 2
Huisdieren zijn verboden in de accommodaties, op het strand, 
rond de zwembaden, in restaurants en winkels en in alle 
gebouwen. Ze moeten te allen tijde zijn aangelijnd. Honden van de 
1e en 2e categorie zijn niet toegestaan. Het vaccinatieboekje van 
de hond of kat dient geldig te zijn.

PorTreTreChT (reChT oP AfBeeLDing)
U verleent toestemming aan Yelloh! Village, evenals aan elke 
door Yelloh! Village aangestelde persoon, om u te fotograferen, 
opnemen of filmen tijdens uw verblijf bij Yelloh! Village en om 
genoemde beelden, geluidsopnamen, video’s en opnamen 
naar eigen goeddunken via welk middel of medium dan ook te 
gebruiken (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s 
van Yelloh! Village – waaronder Facebook en Instagram-, in 
presentatie- en promotiematerialen van Yelloh! Village en in 
reisgidsen of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel 
voor uzelf als voor enige ander persoon die zich in uw gezelschap 
bevindt. De toestemming heeft als enig doel reclame-uitingen en 
media-activiteiten van de Yelloh ! Village-vestigingen en de Yelloh! 
Village-keten mogelijk te maken en zal op geen enkele wijze 
afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt 
belangeloos verleend, in om het even welk land en voor de duur 
van 5 jaar.

geSChiL
Klachten betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening 
ten opzichte van de contractuele verplichtingen dienen binnen 30 
dagen na het verblijf per aangetekende brief met ontvangstbewijs 
worden ingediend bij de beheerder van het campingdorp.

BemiDDeLing
In geval van een geschil met één van de vestigingen van onze 
groep kunt u op de volgende wijze contact met ons opnemen :
- Verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan 
de beheerder van het betreffende vakantiedorp.
- Verstuur een kopie van deze brief aan de klantendienst via 
custumerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH 
VILLAGE – BP 68 – 7 chemin du môle – 30220 AIGUES MORTES 
– France
- Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt 
u één maand na het verzenden van de aangetekende brief, het 
geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de 
Médiation CM2C, via het website https://ec.europa.eu/, of een 
dossier per post sturen naar: CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 
PARIS - FRANCE.

AAnSPrAkeLijkheiD VAn uw 
yeLLoh! ViLLAge

De klant erkent nadrukkelijk dat het betreffende Yelloh! Village 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de communicatie 
door zijn partners of door derden, in geval van foutieve informatie 
vermeld in hun brochures of op hun websites, en in het bijzonder 
voor foto’s, beschrijvingen, activiteiten en animatie, faciliteiten en 
voorzieningen, service en openingsdata. 
Alle foto’s en teksten in de brochures of op de websites zijn niet 
contractueel. Zij hebben enkel een indicatief karakter.
Het kan voorkomen dat sommige geboden activiteiten en 
voorzieningen vermeld in de beschrijving van de brochure niet 
doorgaan of beschikbaar zijn, vooral door weersomstandigheden 
of in geval van overmacht, als dusdanig vastgelegd in de Franse 
rechtspraak.

informATie en VrijheiD
De informatie die u ons bij reservering verstrekt, wordt niet 
doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door uw 
Yelloh! Village en door de Yelloh! Village-groep als vertrouwelijk 
beschouwd. Deze gegevens dienen enkel voor intern gebruik door 
uw Yelloh! Village en de groep Yelloh! Village, om uw reservering 
correct te verwerken en is bedoeld voor betere communicatie 
en ons serviceaanbod, en om u gerichter en persoonlijker te 
informeren.
Conform de Franse wet ‘Informatica en Vrijheid’ van 6 januari 
1978 beschikt u te allen tijde over het recht op inzage, rectificatie 
of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u beroep 
wenst te doen op dit wetsartikel, stuur dan uw verzoek per post 
naar uw Yelloh! Village onder vermelding van uw naam, voornaam 
en adres.



8 | TArif Le SérignAn PLAge

SAS AMAT et Cie - 34410 SERIGNAN - ‘Yelloh! Village Le Sérignan Plage’ campings van SAS Amat et Cie Siret. nr: 652 920 844 000 14 – NAF 5530 Z:
Camping Le Sérignan Plage ***** 1466 plaatsen. Erkenning toegekend op de 27/07/2018.

De
plattegrond

1 - STrAND
2 - STrANDPAD 
3 - PATIO
4 - WINkeLSTrAAT

5 - PLeIN eN GrOOT PODIUM 
6 - SerVICePLAATS CAMPerS
7 - SPOrTTerreIN
8 - GrOTe SPeeLTUIN

9 - LAGOON 
10 - kNUTSeLATeLIer 
11 - PeUTerhUIS
12 - bALNeOrUIMTe

13 - rObINSON zAAL
14 - reCePTIe
15 - beVeILIGING
16 - MINICLUb

reSTAUrANT

TOILeTGebOUW 

SANITAIr/bAbY

SPeeLTUIN 

MILIeUSTrAAT

hONDeNUIT-
LAATPrOMeNADe

Tél : + 33 (0)4 67 32 35 33
Fax : + 33 (0)4 67 32 68 39
www.leserignanplage.com

E-mail : info@leserignanplage.com

YELLOH! VILLAGE
Le SerIGNAN PLAGe
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ACTIVITEITEN en faciliteiten
Inbegrepen activiteiten

• Verwarmd ludiek openluchtzwembad 850 m² 
en Waterspeelpark • Waterglijbanen (toegang 
indien lengte boven de 1.20 m) • Balneo-
waterverwenparadijs: 3 verwarmde buitenbaden 
(toegankelijk voor gasten vanaf 16 jaar, ‘s morgens 
voor naturisten) Zwembroek verplicht, short 
verboden in de zwembaden en de balneo  • Overdekt 
en verwarmd zwembad (voor kinderen tot 4 jaar met 
hun ouders en aquagym)

Balie voor toeristische informatie • Dagelijks 
georganiseerde activiteiten voor volwassenen 
en kinderen • Disco • Satelliet-tv • Tafeltennis • 2 
tennisbanen • 2 multisportvelden • Beachvolleybal 
• Jeu de boules • Steps • Aquagym • Aerobic • 
Fietstocht • Huis voor de kleintjes • Speeltuinen

De faciliteiten

• Restaurants, bars • Bakker • Slager 
• Viswinkel • Kapper • Supermarkt 

‘Casino’ (met babyproducten) • 
Afhaalmaaltijden, pizza’s • Boetiek: 

souvenirs en decoratie • Kranten en 
tijdschriften (internationaal) • Ijskraam • 

Wasserette: wasmachines en wasdroger 
• Geldautomaat • Fotokopieën, fax 
• Fietsverhuur • Massages • WIFI • 

Ruimte met speelautomaten • Markten: 
streekproducten, ambachten (01/07 tot 

31/08) • Pub (01/07 tot 31/08)

de Wifi
Wifi is gratis 20 min/24u in de bar, 
en is beschikbaar op de camping. 

Inbegrepen in de Premium 
accommodaties (4 verbindingen) 

en op de kampeerplaatsen
(1 verbinding).


