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Bijzondere Voorwaarden

Voor de familiale centra Van de cdSca
Alle bepalingen van de Algemene Voowaarden zijn van toepassing, aangevuld met volgende bijzonderheden.

1. openingSperioden  

Koksijde, Spa, Wilskerke, Middelkerke 
Continental, Lombardsijde
Heel het jaar

2. tarieVen (van 02/04/2022 tot 01/04/2023) 
Prijzen te raadplegen bij de bestemming
Prijs niet-begunstigden: op aanvraag

2.1.HoogSeizoen (HS)
Pasen
02.04.2022 - 17.04.2022

O.H. Hemelvaart 
26.05.2022 - 29.05.2022

Pinksteren
04.06.2022 - 06.06.2022

Zomervakantie
30.06.2022 - 31.08.2022

Koksijde en Lombardsijde
Verplichte periodes: 
30.06 - 16.07.2022
16.07 - 31.07.2022
31.07 - 15.08.2022
15.08 - 28.08.2022

Allerheiligen
22.10.2022 - 06.11.2022

Cyclocross weekend in november in Koksijde

Kerstvakantie 
24.12.2022 - 08.01.2023

Krokus
18.02.2023 - 12.03.2023

2.2.tuSSenSeizoen (tS)
Mei, juni en september

2.3.laagSeizoen (lS)
Andere perioden

Reservaties voor verblijven vanaf 01.04.2023 
mogen pas ingediend worden vanaf het 
verschijnen  van de brochure “Vakanties 
2023-2024”. 

2.4.N.B. 1 week = 7 nachten
Minimale verblijfsduur in Koksijde = 2 nach-
ten; tijdens de schoolvakanties en weekend 
Cyclocross = 3 nachten (uitgezonderd Mess 
Continental Middelkerke + verplichte perio-
des Koksijde en Lombardsijde).

3. Sociale actie
Indien u actief of gepensioneerd lid bent van 
Defensie en een laag gezinsinkomen heeft 
bestaat de mogelijkheid om kortingen te 
krijgen voor de familiale vakanties in België en 
alle jongerenvakanties. Gelieve ons hiervoor 
samen met de bestelbon een kopie van uw 
laatste aanslagbiljet te bezorgen.

4. proViSie
Vanaf 7 overnachtingen: provisie van € 50.
Voor Villa Quisisana, Villa ‘t Liefoord (€ 150), 
de bungalows Les Cascatelles en de 
logementen in Koksijde tijdens het weekend 
Cyclocross wordt er vanaf 2 nachten provisie 
aangerekend.  

Deze som dient om de bijkomende kosten 
zoals verwarming, beschadigingen, enz... te 
dekken.  
De eindafrekening zal opgesteld worden 
na uw verblijf.  Bedragen kleiner dan € 2,5 
worden niet geregulariseerd.

Opmerkingen
Indien tijdens de controle door de •	
centrumdirecteur of één van zijn 
medewerkers vastgesteld wordt dat het 
verblijf vuil werd achtergelaten zullen 
de schoonmaakkosten van de provisie 
afgehouden worden.
Het principe dat de vakantieganger zijn 
verblijf in een onberispelijke staat moet 
verlaten, blijft echter van toepassing.  
Zoniet kunnen administratieve maat-
regelen getroffen worden: weigering van 
verdere toegang tot de centra, enz..
In geval van niet-verhuring van •	
een door een vakantieganger vuil 
achtergelaten verblijf, zal het hieruit 
voortvloeiend financieel verlies aan 
deze vakantieganger kunnen worden 
aangerekend.

5. Bijkomende koSten 
Energiekosten 
1. Aardgas : € 1/m3

2. Propaan : € 6,50/m3

3. Elektriciteit € 0,37/kWh
4. Opening teller : € 2,5 (alleen 

kampeerders)
5. Water: € 3/m³ (alleen Quisisana)
6. Stookolie: dagprijs
7. Vuilniszakken

Opmerkingen
Vriesweer: Gedurende uw afwezigheid moet 
de verwarming in uw logement blijven 
branden om eventuele vorstschade te 
vermijden.  De hieruit voortvloeiende kosten 
zijn ten laste van de vakantieganger.
De centrumdirecteur kan de toepassing 
van deze maatregel op ieder ogenblik 
controleren. Hij zal daarom steeds toegang 
tot de logementen mogen hebben.

Huur van lakens
Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke, Spa:  
€ 5/paar

6. aankomSt en Vertrek
De logementen zijn beschikbaar op de 
aankomstdag tussen 14 en 17 uur en dienen 
op de vertrekdag vóór 11 uur (Middelkerke 
vóór 10 uur) te worden verlaten.  Indien u 
deze uren onmogelijk kunt naleven, gelieve 
de centrumdirecteur hiervan te verwittigen.  
Dit geldt eveneens voor de camping.

Opmerkingen
Een niet-gemotiveerde latere aankomst 
of vervroegd vertrek geeft geen recht op 
een verlenging van het verblijf, noch op 
een terugbetaling van een gedeelte van de 
kostprijs.

Alle logementen die 48 uur na de aanvang 
van het verblijf niet betrokken zijn, 
zullen opnieuw ter beschikking van de 
centrumdirecteur worden gesteld.
Alle bepalingen van punt 6 van de algemene 
voorwaarden blijven echter van toepassing.

7. HuiSdieren
* Niet toegelaten in de centra en camping
* In beperkte mate en in een beperkt 

aantal logementen worden huisdieren 
toegelaten in het centrum La Vecqueterre. 

* Huisdieren betalend in het centrum La 
Vecqueterre: €4/dag/huisdier.

* De aanwezigheid van een huisdier moet 
vermeld worden op de bestelbon.  Zonder 
toelating van de zetel CDSCA mag er 
geen enkel dier in het centrum gebracht 
worden, en dit op risico van uitsluiting.

* De eigenaar is financieel verantwoordelijk 
voor ongevallen, schade, vuiloverlast, en 
iedere andere hinder veroorzaakt door 
zijn dier(en).  Alle vaststellingen gebeuren 
door de centrumdirecteur of zijn 
afgevaardigde.  Bij ernstige overtredingen  
of overlast kan de centrumdirecteur tot 
onmiddellijke verwijdering overgaan.  

 De centrumdirecteur of zijn afgevaardigde 
zal bij ieder vertrek een volledige controle 
uitvoeren van de logementen.

* De eigenaars dienen te zorgen voor een 
mand of korf en vuilniszakjes.  Binnen 
grenzen, vermeld in het reglement van 
de centra, mag er gewandeld worden 
met dieren aan de leiband.  De dieren 
mogen in geen enkel geval alleen gelaten 
worden in de logementen.

* Assistentiehonden voor personen met  een 
chronische ziekte en rolstoelgebruikers: 
mogelijk in alle centra op aanvraag.

8. opmerkingen
- Ernstige inbreuken (o.m. tegen het intern 

reglement) kunnen de verwijdering uit 
het centrum tot gevolg hebben.

- De aanvrager van het verblijf blijft 
financieel verantwoordelijk voor alle 
daden en inbreuken gepleegd door 
de personen die hem begeleiden of 
bezoeken.

- Het gebruik van voetzoekers of vuurwerk 
is ten strengste verboden, evenals go-
karts en vliegers.

De kinderen van de begunstigden mogen niet alleen 
in een centrum verblijven. Zij moeten vergezeld 
zijn door minstens één van de ouders. Gedurende 
het verblijf mogen de ouders de minDerjAriGe 
kinderen tijdens de nacht niet alleen laten.


