KAMPEERACTIVITEITEN
ALGEMENE VOORWAARDEN KAMPEERACTIVITEITEN
DE VERHURENDE ENTITEIT
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op reservaties bij The Value Factory vzw, met
maatschappelijke zetel te Oude Baan 1F, 2800 Mechelen.
2. The Value Factory vzw organiseert zijn kampeeractiviteiten onder de noemer
Camp2Camp (C2C). C2C verwijst steeds naar de juridische entititeit van The Value
Factory vzw.
DE HURENDE EN DONERENDE ENTITEIT
3. Met “de huurder” wordt steeds verwezen naar de feitelijke persoon, dan wel de
rechtspersoon, die een reservatie bij C2C voltrekt.
4. Met “de donateur” wordt verwezen naar de feitelijke persoon, dan wel de
rechtspersoon, die een gift voor C2C voltrekt.
KAMPEERACTIVITEITEN
5. Onder kampeeractiviteiten wordt verstaan:
a. Alle tijdelijke of permanente campings ingericht door C2C
b. Alle tijdelijke of permanente campings waaraan C2C meewerkt
c. Alle verhuur van kampeermaterialen door C2C
6. C2C behoudt het recht om de kampeergelegenheid al dan niet effectief op te
bouwen, afhankelijk van de vraag en afhankelijk van de omstandigheden van het
moment (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, incidentie en maatregelen in het kader
van Covid-19).
UITBATINGSPERIODE EN OPENING KAMPEERGELEGENHEDEN
7. Te raadplegen in de Specifieke Voorwaarden van de camping waar de huurder
verblijft of in de Specifieke Voorwaarden van verhuur kampeermaterialen indien de
huurder niet een camping verblijft die C2C heeft ingericht of aan meewerkt.
KAMPEERMATERIALEN
8. Deze kunnen verschillen van elkaar verschillen, hoewel C2C ernaar streeft steeds
uniforme kampeerartikelen te verhuren op een bepaalde camping.
9. De tent, de kampeerstoeltjes, het kampeertafeltje en de shelter worden na elke
verhuur ontsmet en hygiënisch gereinigd. De slaapzakken en de luchtmatras worden
telkens door schone exemplaren vervangen.
10. De kampeerartikelen van C2C kunnen bij de start van de verhuur gebruikssporen
vertonen, aangezien het verhuurartikelen zijn, maar horen vrij te zijn van schade en
vuil. C2C bepaalt wat geldt als gebruikssporen en wat geldt als schade en vuil. De
huurder kan dit aanvechten bij C2C, welke partij hierover redelijk zal oordelen.
11. Alle kampeerartikelen zoals omschreven in punt 10 blijven te allen tijde eigendom van
C2C. De huurder krijgt deze louter ter beschikking gedurende de gereserveerde
periode.
CAMPINGS
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12. Op alle campings ingericht of waaraan meegewerkt door C2C is er minstens basis
aan sanitair aanwezig; dit wilt zeggen stromend drinkbaar water en toiletten.
13. C2C streeft ernaar op elk van deze campings ook douches te kunnen aanbieden,
maar verbindt zich daar niet toe.
TARIEVEN
14. Te raadplegen in de Specifieke Voorwaarden van de camping waar de huurder
verblijft of in de Specifieke Voorwaarden van verhuur kampeermaterialen indien de
huurder niet een camping verblijft die C2C heeft ingericht of aan meewerkt.
RESERVATIES
15. De huurder dient te reserveren voor een kampeeractiviteit via www.camp2camp.be.
Daar kiest en betaalt de huurder voor de opties die voor hem/haar het best passen.
16. De reservatie is pas definitief als de huurder een bevestiging ontvangt via e-mail.
ANNULATIE
17. C2C heeft steeds het recht om de reservering te annuleren. C2C brengt in dat geval
de huurder zo snel mogelijk op de hoogte per e-mail.
18. De huurder heeft in geval van annulering door C2C het recht op een volledige
terugbetaling van het huurgeld.
19. Bij annulering door de huurder, kan deze tot een week vooraf de betaalde huurgelden
terugvorderen; tenzij de annulering noodzakelijk is omwille van de wetgeving op dat
moment (ref. maatregelen Covid-19).
20. In geval van annulering omwille van de wetgeving op dat moment (ref. maatregelen
Covid-19), kan de huurder tot op de dag zelf de betaalde huurgelden terugvorderen.
21. De huurder kan bij een geannuleerde reservatie er steeds voor kiezen het
overgeschreven bedrag te doneren als gift aan C2C.
INCHECKEN - TOEGANG KAMPEERGELEGENHEID
22. Te raadplegen in de Specifieke Voorwaarden van de camping waar de huurder
verblijft of in de Specifieke Voorwaarden van verhuur kampeermaterialen indien de
huurder niet een camping verblijft die C2C heeft ingericht of aan meewerkt.
UITCHECKEN
23. Bijkomende voorwaarden met betrekking tot uitchecken zijn te raadplegen in de
Specifieke Voorwaarden van de camping waar de huurder verblijft of in de Specifieke
Voorwaarden van verhuur kampeermaterialen indien de huurder niet een camping
verblijft die C2C heeft ingericht of aan meewerkt.
24. De huurder dient de kampeermaterialen achter te laten of in te leveren zoals deze
zijn aangetroffen; vrij van afval, vuil, opvallende onhygiënische sporen en
persoonlijke spullen van de huurder. Gevolgen van normaal gebruik zijn toegestaan.
C2C zal redelijk oordeel vellen bij twijfel.
25. Bij het uitchecken of inleveren van de materialen, wordt de staat van alle
kampeermaterialen gecontroleerd, waarbij een formulier wordt ingevuld en
ondertekend. Indien materialen ontbreken, ernstig verontreinigd of beschadigd zijn,
zal dit in rekening worden gebracht ten laste van de huurder. Zie verder bij Schade of
Verlies.
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SCHADE OF VERLIES
26. Schade of verlies aan materialen van C2C moet steeds zo snel mogelijk gemeld
worden aan de verantwoordelijke, dit binnen de periode van 9u ’s ochtends tot 18u ’s
avonds.
27. Enkel voor hoogdringende zaken kan men buiten deze uren contact opnemen.
28. De schade of het verlies dient vergoed te worden volgens onderstaande tarieven:
- Tent: €100
- Slaapzak: €30
- Dubbele luchtmatras: €40
- Enkele luchtmatras: €30
- Stoeltje: €30
- Tafeltje: €40
- Shelter: €150
- Sleutel: €10
29. C2C zal hiervoor een factuur bezorgen aan de huurder met de som
overeenstemmend aan de schade of het verlies aan de materialen van C2C. De
betaaltermijn is afhankelijk van de concrete kampeeractiviteit en terug te vinden in de
aanvullende voorwaarden van de betreffende kampeeractiviteit.
AANSPRAKELIJKHEID
30. C2C/The Value Factory ivzw kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal,
schade of verlies aan/van persoonlijke bezittingen van de huurder.
31. C2C/The Value Factory ivzw kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen bij een van de kampeeractiviteiten van C2C.
32. Huurders zijn steeds zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen in hun
gezelschap en dienen toezicht te houden.
GESCHILLEN
33. Bij overtreding van een van voorgaande punten, kan een gerechtelijke vervolging van
de huurder volgen. C2C zal aangifte doen van de overtreding.
34. Geschillen inzake de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden
Kampeeractiviteiten zullen worden geregeld door de Nederlandstalige rechtbanken
van het arrondissement Mechelen.
35. Alle klachten of suggesties kunnen gemaild worden naar info@camp2camp.be.
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