
 

 

 

Algemene Voorwaarden Thema vakanties Camping La vieille ferme 

Themavakanties op de camping La vieille ferme in Embrun in  Frankrijk is een initiatief 

van Bert & Ilse Mulder in samenwerking met professionele trainers en begeleiders. Het 

ontwikkelen van een gezonde lichamelijk en geestelijke leefstijl ligt telkens aan de basis 

van ieder thema. De variaties in thema liggen in de verschillende fysieke, mentale en/of 

artistieke uitingen met als doel de deelnemers te helpen naar het behalen van haar of 

zijn gewenste resultaat.  

Reserveren  

Je kunt je opgeven voor een themavakantie per mail: info@campingembrun, of via de 

mail van de begeleiders per themavakantie zoals vermeld op de website 

www.campingembrun.com onder ‘themavakanties’. Zodra de boekingsgegevens binnen 

zijn, sturen wij z.s.m. een reserveringsbevestiging zodat je de geboekte gegevens nog 

een keer kunt checken, waarna je de aanbetaling kunt overmaken en daarmee je 

reservering definitief maakt  

Bij een reservering dien je alle persoonlijke & adresgegevens naar waarheid op te geven. 

Je bent verplicht alle persoonlijke omstandigheden van jezelf te melden voor zover 

deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van themavakantie waarvoor je je hebt 

ingeschreven. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en 

conditionele bijzonderheden. 

1. Rechten & Plichten  

De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in 

voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen. 

Deelname aan themavakanties van Camping La vieille ferme geschiedt voor risico van de 

deelnemer. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Camping La vieille ferme en 

haar medewerkers, niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder 

gevolgschade, die je als deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens 

themavakantie. 

Camping La vieille ferme en haar medewerkers zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor 

schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, 

zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke 

uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of 

het negeren van instructies; 
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Je wordt geacht voor aanvang van de themavakantie een adequate ongevallenverzekering 

af te sluiten. 

2. Betaling 

Na schriftelijk (per mail) ontvangst van de boekingsbevestiging wordt je reservering pas 

definitief op het moment dat je een aanbetaling zoals vermeld in de 

reserveringbevestiging hebt gestort.  

De totale reissom betaal je uiterlijk één week voor de aankomstdatum, tenzij anders 

vermeld in de reserveringsbevestiging. 

3. Bankgegevens Camping La vieille ferme 

Rabobank Leusden, rekeningnummer NL14 RABO 0306 5684 97 t.n.v. A.H. Mulder. 

Vergeet niet je boekingsnaam, de betreffende stage of training en de datum te 

vermelden! 

4. Annulering 

Bij annulering door de deelnemer vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats.  

Camping La vieille ferme behoudt zich het recht de themavakanties te annuleren bij te 

weinig deelname of als de betreffende trainer/leraar/coach verhinderd is door 

overmacht (bijvoorbeeld ziekte of andere contractuele verplichtingen). Bij annulering 

door Camping La vieille ferme wordt de gehele reissom gerestitueerd aan de deelnemer. 

5. Verblijf 

We ontmoeten elkaar voor de themavakanties in de zuidelijke Alpen van Frankrijk in het 

vakantiehuis Villa 'Les Chemins Croisés' in St Sauveur, op de camping 'La vieille ferme' 

in Embrun of anders zoals vermeld op de website per themavakantie. 

6. Prijzen 

Zoals genoemd bij de betreffende themavakantie op www.campingembrun.com. Camping 

la vieille ferme behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen of aan te passen 

indien nodig en stelt zich verplicht de deelnemer vooraf hiervan te informeren. Indien 

de deelnemer niet eens is met de noodzaak van de prijswijziging kan hij of zij kosteloos 

annuleren en krijgt de gehele reissom teruggestort.  

7. Programma 

Camping La vieille ferme en zijn medewerkers behoudt zich het recht dat het 

'gedetailleerde weekprogramma' zoals vermeld op de website niet bindend is en kan 

worden aangepast als zij inschat dat dit ten goede komt van de deelnemers. 
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Voorbeelden die een wijziging in het programma kunnen veroorzaken zijn: het aantal 

deelnemers en/of bijzondere weersomstandigheden. 

8. Promotiemateriaal 

Camping La vieille ferme behoudt zich het recht voor om fotografische of andere 

opnamen die tijdens de themavakantie zijn gemaakt, te gebruiken voor 

promotiedoeleinden. Als je bezwaar hebt, laat het ons dan even weten ! 

9. Klachten 

Camping la vieille ferme heeft met de grootste zorg de themavakanties voorbereid i.s.m. 

professionele trainers, docenten en therapeuten. Als je als deelnemer toch een 

tekortkoming in de uitvoering van de training of stage constateert, meld dat dan zo 

spoedig mogelijk, opdat een passende oplossing getroffen kan worden. Als je klacht ter 

plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan je uiterlijk binnen 14 dagen na 

afloop van de training of stage deze schriftelijk indienen bij Position.  

Contact gegevens 

Bert & Ilse Mulder  

Camping La vieille ferme 

6, Chemin sous le roc 

05200 Embrun - Frankrijk 

T: 04 92 43 04 08  

M : info@campingembrun.com 
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