
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ucamping Pakket 

Commissie hoogseizoen : 10% 

Commissie laagseizoen : 15% 
 
 
 

 MyCamping Pakket 
Commissie hoogseizoen : 10% 

Commissie laagseizoen : 15% 

Bestelbon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Hierbij verklaar ik dat ik de voorwaarden van dit contract heb gelezen en hiermee akkoord ga.

  

 
 
 
 

 
Het is eerder zijn blootgesteld dat het bedrijf Secure Direct TO – vennootschap voorzien van een beperkte aansprakelijkheid met een 
kapitaal van 200.000 euro, is ingeschreven bij de RCS Toulouse onder het nummer 830 437 216, gevestigd 10 place Alfons Jourdain in 
Toulouse - (hierna "SDTO") en eigenaar is van Ucamping, Mycamping en reservering portals, toegankelijk vanaf 
https://www.ucamping.com en https://www.mycamping.com (hierna "de Site"). SDTO biedt een contract aan (hierna "het contract") 
met de instellingen van de HPA-sector (hierna "de campings"). 

 

Met dit contract kan de camping profiteren van marketing en marketing Diensts (hierna "de Diensten") met het doorverwijzen of 
boeken op de website van Ucamping en zijn affiliate netwerk (hierna te noemen "de Partner Sites"), om potentiële gasten (hierna "de 
Gasten") standplaatsen en/of huuraccommodaties aan te bieden. 

Er is overeengekomen dat Ucamping en Mycamping op de boeking portals het Secureholiday systeem (hierna "Secureholiday") die 
wordt uitgegeven door CTOUTVERT, en die de enige eigenaar is, wordt geïntegreerd. 

  Campingnaam (NAAM VOOR DE GASTEN)  

  ADRES VAN DE CAMPING  

  KVK NUMMER  

  TEKENEND PERSOON  

  BTW NUMMER  

  BEDRIJFSNAAM BEHOREND BIJ BTW NUMMER  

   FACTUURADRES  

 

Activering Sofort betalingsmiddel voor Ucamping.com 

IBAN + BIC:                                                                                                                                                                                       

 
 

 
 

Onderteken het formulier door te klikken op deze knop 

Onderteken het formulier door te 
klikken op deze knop 

 

http://www.ucamping.com/
http://www.ucamping.com/
http://www.ucamping.com/
http://www.mycamping.com/
http://www.mycamping.com/
http://www.mycamping.com/
https://eu.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=c948cdd9-12d7-48cb-aa07-15282d77c115&env=eu&acct=49fd3bcc-c161-43e9-b49c-af5829d0e5ad
https://eu.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=c948cdd9-12d7-48cb-aa07-15282d77c115&env=eu&acct=49fd3bcc-c161-43e9-b49c-af5829d0e5ad
https://eu.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=c948cdd9-12d7-48cb-aa07-15282d77c115&env=eu&acct=49fd3bcc-c161-43e9-b49c-af5829d0e5ad
https://eu.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=c948cdd9-12d7-48cb-aa07-15282d77c115&env=eu&acct=49fd3bcc-c161-43e9-b49c-af5829d0e5ad


 

Artikel 1 - Object 
Deze overeenkomst is bedoeld om de contractuele relatie tussen de Camping en SDTO te regelen, en beschrijft met name de rechten en 
verplichtingen van elk van de partijen in verband met de Dienst die via de Site wordt geleverd. 

 

Artikel 2 – Loyaliteit 
Als zodanig, SDTO : 
- Zal zich onthouden van het gebruik van een reclamebureau dat als methode zou hebben om de naam van het bedrijf te kopen om de 

verwijzingen te vergroten. 
- Erkent en aanvaardt dat het recht op communicatie met de Gast wordt gedeeld tussen de Camping en SDTO 
- Erkent en gaat ermee akkoord dat de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn voor de Gast die van de Camping zijn 
- Ondertekent en neemt dezelfde toezeggingen als die aanwezig zijn in het Franse Handvest gepubliceerd door de Nationale Federatie 

van Openlucht Hotellerie 

Artikel 3 – Dienstvoorwaarden en commissie 

3.1 Algemene modaliteiten 
De Dienst geeft een verwijzing van de Camping aan op de Site, waarmee het boeken van standplaatsen en huuraccommodaties, beheerd 
en geadministreerd door SDTO, mogelijk is voor Klanten waar zij toegang tot hebben voor de aanbiedingen van de Camping en hun 
reserveringen kunnen maken. In deze context treedt SDTO op in naam en voor rekening van de vestiging. 

De Gast betaalt direct aan de Camping aan de hand van de algemene verkoopvoorwaarden van de Camping, en aan de hand van de 
aangeboden betalingsmiddelen. 

De Site werkt in koppeling met het Secureholiday systeem, waardoor de Camping direct alle aanbiedingen in zijn Interface kan beheren. 
Vanaf de datum van de handtekening op de overeenkomst maakt SDTO gebruik van het Secureholiday systeem van Ctoutvert. 

 
3.2 Commissiepercentage 

Het commissiepercentage dat wordt gebruikt door de Site is 10% in het hoogseizoen en 15% in het laagseizoen. 

Het hoogseizoen bevat alle gereserveerde verblijven met een aankomstdatum tussen 1 juli en 31 augustus. Alle verblijven met een 
aankomstdatum buiten deze periode worden gezien als reserveringen in het laagseizoen. 

De commissie wordt berekend op het totaalbedrag van de reserveringen die zijn gemaakt via de Site, inclusief alle extra’s en bijgeboekte 
opties bij de basisprijs, reserveringskosten en BTW, exclusief lokale belastingen, borg en annuleringsverzekering. 

In geval van annulering zal de commissie worden berekend op basis van het geïncasseerde bedrag door de Camping, waarvan de eventuele 
annuleringskosten of annuleringsverzekering. Vervolgens dient de Camping aan SDTO door te geven hoeveel zij daadwerkelijk van de Gast 
hebben ontvangen voor de reservering, zodat de commissie hierover wordt berekend. 

 
Artikel 4 – Verplichtingen van de Partijen 

4.1 – Verplichtingen van de Camping 
De Camping accepteert om tijdig via zijn Interface alle informatie te verstrekken en bij te werken die nodig is voor de verwijzing en 
verspreiding van zijn Camping op de Site, inclusief alle informatie die nodig is voor het boeken van verblijven, evenals alle relevante 
factuurgegevens. 
Als zodanig garandeert de Camping SDTO en CTOUTVERT de juistheid en conformiteit van de informatie die via de Interface wordt verstrekt. 
De Camping draagt alleen de verantwoordelijkheid voor de inhoud die in de Interface wordt ingevoerd, inclusief fouten en / of onjuiste 
informatie die aan SDTO wordt verstrekt. 
Boekingsinformatie voor het nieuwe seizoen, inclusief beschikbaarheid en prijzen, moet vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe 
seizoen  zijn  ingevoerd.  Nieuwe  aangesloten   Campings   dienen   dit   zo   spoedig   mogelijk   in   het   huidige   seizoen   te   voldoen. 
De Camping accepteert geen extra kosten aan de Gast, die via de Site heeft geboekt, te berekenen die anders zijn dan bij een directe 
boeking zonder tussenkomst van de Site. 
De Camping geeft SDTO uitdrukkelijk de toestemming om gratis alle informatie die zijn ingevoerd in zijn Interface te gebruiken in de context 
van het verwijzen naar en verspreiden van zijn Camping op de Site. De Camping garandeert SDTO dat zij over alle noodzakelijke rechten 
beschikt om haar activiteiten uit te voeren en dat zij om deze reden een conforme verzekering heeft, waarvan de 
rechtvaardigingsdocumenten op eenvoudig verzoek aan SDTO ter beschikking worden gesteld. 

 

4.2 – Verplichtingen van SDTO 
SDTO accepteert om de Dienst leveren in overeenstemming met de kunstregels, in overeenstemming met alle geldende voorschriften en 
in het kader van een middelverbintenis. 
SDTO accepteert de in artikel 2 bedoelde praktijken niet over te nemen en, in het algemeen, geen oneerlijke praktijken met betrekking tot 
de vestiging aan te nemen. 
SDTO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de Gast of een derde partij vanwege de Camping. 

 

Artikel 5 – Distributieconsole / Activering van verspreidingskanalen via Secureholiday 
Een distributieconsole is toegankelijk vanuit de Secureholiday-interface van de instelling. Vanuit dit console heeft de Camping toegang tot 
de distributiekanalen met betrekking tot standplaatsen en huuraccommodaties, waaronder het ook mogelijk is om een distributietaal te 
kiezen. In dit kader en met betrekking tot het Ucamping-portaal, is het aangesloten netwerk het onderwerp van onafhankelijke 
distributiekanalen. De Camping kan deze kanalen vrij en onafhankelijk openen of sluiten volgens wat hij wil aanbieden. 



 

Artikel 6 – Aard van reserveringen en verwerkingstijd van reserveringsaanvragen 

6.1 Aard van reserveringen 
Reserveringen gemaakt door de Gast kunnen eindigen als een onmiddellijke en automatische acceptering door de Camping (firm booking), 
of leiden tot een reserveringsaanvraag onder voorbehoud van acceptering door de Camping. De firm bookings zorgen ervoor dat de 
Camping beter zichtbaar is op de Site. 

 
6.2 verwerkingstijd van reserveringsaanvragen 
Een reserveringsaanvraag dient door de Camping binnen 48 uur te worden behandeld. Wanneer de Camping een aanvraag accepteert, kan 
deze niet meer worden geannuleerd. In het geval van een firm booking, de boeking is de definitief, is deze automatisch geaccepteerd en 
kan de Camping deze niet annuleren. 

 

Artikel 7 - Facturerings- en betalingsvoorwaarden 

7.1 Factureringsvoorwaarden 
SDTO of het bedrijf dat is toegewezen aan de Camping stuurt iedere maand een tussenfactuur in euro’s gelijk aan 80% van de verschuldigde 
commissie. 
SDTO behoudt zich het recht om de facturering uit te stellen tot de volgende maand als zij van mening is dat het bedrag te klein is om de 
facturering van haar kant te rechtvaardigen. Elke aanvullende overeenkomst betreffende de commissie kan alleen worden gesloten door 
middel van een wijziging van deze Overeenkomst. 

 

7.2 Afstemming 
SDTO opent ieder jaar van 1 oktober tot en met 31 oktober een periode van afstemming. Tijdens deze periode kan de Camping informatie 
aan SDTO doorgeven die de commissieberekening voor de eindfactuur kan beïnvloeden. Aan het einde van deze periode zal SDTO de 
Camping het resterende verschuldigde bedrag factureren in de vorm van een eindfactuur of indien nodig, een creditnota uitgeven. 
Elke claim van de Camping, die buiten deze afstemmingsperiode is gedaan, kan niet worden opgenomen. 

 

7.3 Betalingsvoorwaarden 
Het uiterste betaaltermijn is 30 dagen voor een tussenfactuur of definitieve factuur. De betaling dient te worden voldaan via een 
bankoverschrijving. Elke late betaling van de facturen zal eindigen in een opschorting van de Dienst door SDTO en een extra factuur van 30 
euro voor het herstel van de Dienst. 

 

Artikel 8 – Duur en wijziging 
Het contract wordt gesloten voor een periode van één jaar vanaf de datum van ondertekening door de partijen, welke stilzwijgend 
verlengbaar is voor dezelfde duur. Elke wijziging van dit contract zal leiden tot het opstellen van een wijziging die ter kennis van de Camping 
wordt gebracht. 

 

Artikel 9 - Opschorting en beëindiging van het contract 
De partijen kunnen het Contract te allen tijde opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van drie 
maanden, verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging, gericht aan SDTO, indien de Camping daartoe het initiatief neemt. 
In dit geval is de Camping verplicht om de commissie te betalen voor de reserveringen die gemaakt zijn tot de datum van inwerkingtreding 
van het contract. De Camping kan de samenwerking op elk moment onderbreken gedurende een periode naar eigen keuze. De Camping 
moet SDTO uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk op de hoogte brengen en aangeven voor welke periode de samenwerking is 
opgeschort. 

 
SDTO kan vrij beslissen, zonder haar beslissing en met onmiddellijke ingang te verantwoorden, om de Camping tijdelijk of permanent van 
de Site te halen, zonder mogelijkheid voor de Camping om een schadevergoeding te vragen in de volgende gevallen: 
● de Camping heeft niet voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens SDTO binnen het daarvoor gestelde termijn; 
● de Camping heeft via zijn Interface de in artikel 4.1 bedoelde informatie niet bijgewerkt of dit niet tijdig gedaan; 
● Reserveringen van Gasten worden herhaaldelijk geweigerd, in geval van probleem van acceptatie van reserveringen, of in geval van 
verdenking van frauduleuze acties door de vestiging; 
● één of meerdere Gast(en) heeft / hebben klacht(en) op basis van de Camping; 
● de Camping is onderworpen aan juridische procedures, met name in geval van faillissement, of wanneer de vestiging ophoudt te bestaan. 

 
In het geval van een verandering van eigenaar van de Camping, dient de laatste eigenaar het huidige contract aan de nieuwe eigenaar over 
te dragen, inclusief alle huidige en toekomstige verplichtingen van de Camping, vervat in deze overeenkomst. De Camping is de 
verantwoordelijke voor de goede informatie aan de nieuwe eigenaar met betrekking tot de voorwaarden van deze overeenkomst en zijn 
verplichtingen. 

 
Artikel 10 – Overdracht van het contract 
Het is uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Partijen dat SDTO de mogelijkheid heeft om alle of een deel van zijn rechten en 
verplichtingen onder het Contract af te staan, over te dragen of te vervreemden. Als zodanig accepteert SDTO zich ertoe de Camping op 
de hoogte te stellen van elke geplande opdracht, van elke gebeurtenis of omstandigheid die een wezenlijke verandering in de aard of de 
structuur van haar activiteiten zou veroorzaken, evenals in de verdeling van haar aandelenkapitaal, in de leiders, binnen een maand na de 
realisatie van deze gebeurtenis of deze omstandigheid. 



 

Artikel 11 – Persoonlijke gegevens 
De Partijen stemmen in met de wetgeving met betrekking tot het respecteren van de persoonsgegevens, inclusief de Franse wetten 
betreffende persoonlijke gegevens, evenals de Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De Partijen 
erkennen dat ze, in het kader van de eerdergenoemde wetgeving, beide als “verwerkingsverantwoordelijke” kunnen worden gezien. De 
Vestiging stemt in het bijzonder in om de geschikte technische en administratieve maatregelen te treffen om de persoonsgegevens tegen 
verlies, illiciet behandeling of overtreding te beveiligen, ongeacht de oorzaak. 

 

Artikel 12 - Intellectueel eigendom 
Het woord- en beeldmerk « Mycamping » en « Ucamping », zijn eigendom van SDTO. Het is de Camping verboden om de woord- of 
beeldmerken te gebruiken en/of te benutten en/of vast te leggen op wat voor manier dan ook of een merk waarin het woord « Mycamping 
» en « Ucamping », voorkomt. 

 

Artikel 13 - Jurisdictie en toepasselijk recht 
Le présent contrat et les éventuelles obligations y afférentes sont régis par le droit français. Les litiges qui pourraient survenir dans 
l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat seront soumis à la juridiction matériellement et territorialement compétente. 


