
ALGEMENE VOORWAARDEN 
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET HUTTOPIA EXPLORERS PROGRAMMA 
In aanmerking komen klanten die in de afgelopen 5 jaar minstens 3 nachten op 2 verschillende Huttopia locaties(1) verbleven, gedurende 2 verschillende kalenderjaren. Het totaal 
aantal nachten is een optelsom van alle bij Huttopia geboekte en betaalde nachten. Groepsverblijven worden niet meegerekend. Deelname aan het programma gaat aan het eind van 
uw verblijf op de tweede Huttopia(1) locatie van start, op voorwaarde dat het minimum aantal van 3 verblijven gedurende 2 verschillende kalenderjaren is bereikt. Aanmelding gebeurt 
per post en/of per e-mail, mits u een geldig post- of e-mailadres hebt opgegeven en u Huttopia toestemming hebt verleend via deze kanalen te communiceren. 

LOOPTIJD VAN DE EXPLORERS-STATUS
De Huttopia Explorers status blijft geldig op voorwaarde dat u in de afgelopen 3 jaar een verblijf bij Huttopia(1) hebt afgerond. Het programma wordt stop gezet op de derde 
verjaardag na afronding van het laatste verblijf. U kunt op elk gewenst moment aangeven niet langer van de voordelen te willen profiteren, door een bericht te sturen  naar 
explorers@huttopia.com ; Huttopia behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich respectloos gedragen jegens Huttopia, klanten, medewerkers of onsite faciliteiten(2), uit te 
sluiten van het Explorers-programma. 

WIJZIGING VAN DE PROGRAMMAVOORWAARDEN
Huttopia behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor deelname aan het Huttopia Explorers-programma en de daaraan verbonden voordelen te wijzigen. Tevens behoudt 
Huttopia zich het recht voor dit programma te allen tijde te beëindigen.

DE HUTTOPIA EXPLORERS-KAART
Bij aankomst op de camping ontvangt u een Huttopia Explorers-kaart, waarmee de kaarthouder en zijn/haar medereizigers gedurende het hele verblijf van de Explorers-voordelen 
kunnen profiteren. De kaart is persoonsgebonden en is uitsluitend geldig tijdens de verblijfsperiode die op de kaart vermeld staat. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
HUTTOPIA EXPLORERS PROGRAMMA   
Het Huttopia Explorers programma is bestemd voor vaste Huttopia klanten, die voldoen aan de hieronder genoemde
voorwaarden. Deelnemende klanten kunnen het hele jaar profiteren van speciale diensten, voordelen en verrassingen.

PERSOONSGEGEVENS 
De persoonlijke gegevens, die in het kader van het Huttopia Explorers-programma 
worden verzameld en door Huttopia worden hergebruikt, zijn noodzakelijk voor:
- Klantrelatiebeheer.
- Toesturen van aanbiedingen, informatie en actualiteiten, toegespitst op het
 koopgedrag van de klant en de aangegeven criteria in zijn online account.
- Statistische analyses.
- Tevredenheidsonderzoek.

(1)  Uitsluitend Huttopia Campings & Villages in Europa.
(2)  In geval van overtreding van de huisregels en veiligheidsvoorschriften,
 diefstal, materiële schade of respectloos gedrag jegens Huttopia,
 klanten, medewerkers of onsite faciliteiten.
(3)  De onsite voordelen zijn in de winter niet beschikbaar
 bij de Huttopia winterbestemmingen.
(4)  De acceptatiedata zijn afhankelijk van de bestemming
 (zie de gedetailleerde voorwaarden van de Huttopia Camping Card
 voor meer informatie).
(5)  Dit voordeel geldt bij een verblijf van minimaal 2 nachten in juli of
 augustus, wanneer het restaurant, de Pizza-grill of Roulotte-Snack
 op de Huttopia-locatie geopend is.

De persoonsgegevens van deelnemende klanten kunnen worden verwerkt door bevoegde Huttopia-
medewerkers, dienstverleners of  toeleveranciers. Wij zien er op toe, dat deze verwerking in overeenstemming is 
met de Europese regelgeving voor digitale privacy en gegevensbescherming.
Overeenkomstig artikel 40 van de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 
(FR: «loi Informatique et Libertés»), heeft elke Huttopia Explorers-klant recht op inzage, aanvulling, rectificatie 
en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Wilt u van dit recht gebruikmaken, dan kunt u uw aanvraag met 
duidelijke vermelding van uw voor- en achternaam, adres en eventueel uw klantnummer, sturen naar postadres: 
HUTTOPIA SA Le délégué à la protection des données - Rue du Chapoly - 69290 St-Genis-les-Ollières, France 
of email: donnees.personnelles@huttopia.com
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Eén speciaal telefoonnummer
Het unieke Huttopia Explorers-telefoonnummer is uitsluitend bestemd voor 
deelnemers aan het programma: uw aanvraag wordt met voorrang behandeld. 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 18.00 uur. U kunt op dit nummer 
terecht voor de reservering van uw verblijf of voor vragen over het Huttopia-aanbod, 
de bestemmingen, tarieven, voorwaarden, actualiteiten of het Huttopia Explorers-
programma. Na een snelle check van uw persoonsgevens, wordt uw Explorer-status 
automatisch toegepast en maakt u onmiddellijk gebruik van de voordelen. Dit unieke 
telefoonnummer vindt u terug in alle Huttopia Explorers-berichtgevingen.
Eén Explorers telefoonnummer: +31 (0)85-208 94 29

DE HUTTOPIA EXPLORERS VOORDELEN TER PLAATSE
U kunt op alle Huttopia Camping en Villages(1) gebruik maken van de Huttopia 
Explorers-voordelen, op vertoon van een geldige Huttopia Explorers-kaart.

Explorers Fietsaanbieding
Als Huttopia Explorers-klant profiteert u van 20% korting op de verhuur van 
(elektrische) fietsen en accessoires, behalve in de winter(3). Deze aanbieding is geldig bij 
alle Huttopia bestemmingen(1) die deze service aanbieden, op vertoon van de Huttopia 
Explorers-kaart. Zowel de kaarthouder als zijn medereizigers (het aantal personen staat 
vermeld op de kaart), kunnen gebruik maken van het aanbod.

Gratis Camping Card
De Huttopia Camping Card (met een waarde van € 19) is gratis op aanvraag 
verkrijgbaar bij alle Huttopia Campings in Europa. Met de Huttopia Camping 
Card profiteert u in het voor- en naseizoen(4) van vaste voordeeltarieven op uw 
standplaats bij alle Huttopia campings(1) en CityKamps in Europa. Het aantal betaalde 
nachten tegen het «Huttopia Camping Card»-tarief wordt bij elkaar opgeteld, 
wat u recht geeft op een 10e nacht gratis. Voor meer informatie gaat u naar: 
europe.huttopia.com/camping-card

1 Gratis pizza
Bij elk verblijf van minimaal 2 nachten in het zomerseizoen op een Huttopia-locatie 
waar pizza’s verkocht worden(5), krijgt u één pizza gratis aangeboden op vertoon van 
uw Huttopia Explorers-kaart. Wanneer u meerdere pizza’s bestelt, is de goedkoopste 
pizza gratis.

Gratis koffie en limonade
Bij elk Huttopia-verblijf(1) krijgt u op vertoon van de Huttopia Explorers kaart één kop 
koffie of limonade naar keuze gratis bij elke maaltijd. Deze aanbieding is uitsluitend 
geldig voor de kaarthouder en zijn/haar medereizigers (het aantal personen staat 
vermeld op de Huttopia Explorers-kaart).

Explorers shop aanbieding
Als Huttopia Explorers deelnemer ontvangt u 10% korting op uw aankopen in het 
winkeltje van de Campings en Villages (m.u.v. levensmiddelen, boeken en drankjes). 

DIENSTEN EN VOORDELEN VAN HET HUTTOPIA EXPLORERS PROGRAMMA IN DETAIL
Huttopia Explorers-klanten maken automatisch gebruik van de exclusieve diensten en voordelen van het programma. Huttopia behoudt zich het recht voor deze diensten en 
voordelen verder uit te breiden. U wordt per e-mail of per post van dergelijke wijzigingen op de hoogte gesteld, mits u een geldig post- of e-mailadres hebt opgegeven en u Huttopia 
toestemming hebt verleend via deze kanalen te communiceren.


