
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE REGELING "ONTDEK DE ARDENNEN!”  
  
 
 

1-Toekenningsvoorwaarden, voorwaarden voor de indiening van de aanvraag en 

toekenningsprocedure:  

 De aanvragen worden uitsluitend ingediend op de site cd08.fr, binnen een maand 

na het einde van het verblijf. 

 

 Het verblijf moet plaatsvinden tussen 31 maart en 31 december 2021, uitsluitend in 

het departement de Ardennen (FRANKRIJK). 

 

 

 Er worden geen andere stukken aanvaard dan de stukken die gevraagd worden 

(bijv.: geen huurcontract of reservering, geen betalingsbewijs van een bankkaart, etc.). 

 

 De regeling geldt voor alle Franse en buitenlandse toeristen, uitgezonderd 
verenigingen. Zakelijke verblijven zijn uitgesloten van deze regeling. De inwoners van 
de Ardennen komen onder dezelfde voorwaarden in aanmerking voor de regeling. 

 

 De steun wordt toegekend aan de begunstigde voor alle afzonderlijke verblijven, in de 
vorm van een subsidie van 50% van de in aanmerking komende uitgaven. Het 
steunbedrag wordt beperkt tot € 100. 
 

 

Om in aanmerking te komen voor de steun van de Conseil départemental, moet de 
aanvrager kunnen staven dat hij aan de volgende twee voorwaarden voldoet:  
 

 minstens twee opeenvolgende nachten in een commerciële 
accommodatie in de Ardennen hebben doorgebracht (hotel, camping, 
vakantiehuisje, gastenkamer, groepsaccommodatie of bijzondere 
accommodatie), met de mogelijkheid van verschillende soorten 
accommodatie, 

 

en verplicht  ten minste: 
 

 één restaurantdienst in een Ardens etablissement en/of een betalende 

toeristische activiteit in de Ardennen (culturele en recreatieve activiteiten), 

die moet  hebben plaatsgevonden tijdens de duur van het verblijf (data 

van het verblijf). 

 
 De zaken die in aanmerking komen voor de steunregeling moeten de geldende 

reglementering respecteren: 
 

 Naleving van de normen van brandbeveiliging, hygiëne, gezondheidsprotocollen 
voor Covid 19,… 

 en, meer in het bijzonder, wat betreft de eigenaars van huisjes en gastenkamers, 
die vallen onder accommodatie bij particulieren, beschikken over een verklaring 
van de gemeente. 

 
 
 

 



 De betaling van de steun gebeurt op basis van:  
 

 de factuur van de accommodatie op naam van de aanvrager, 
 
 

 

 de kassabon(nen) of facturen  voor restaurants en/of betalende toeristische 
activiteiten (culturele of recreatieve activiteiten),  

 

 een bewijs van de bankgegevens, verplicht op naam van de aanvrager (Relevé 
d’Identité Bancaire of bewijs van de bank voor buitenlandse toeristen waarop de 
IBAN/BIC wordt vermeld).  

 
Onvolledige aanvragen zijn niet ontvankelijk. 
 

Na elke aanvraag wordt een ontvangstbewijs gestuurd naar het e-mailadres dat is vermeld op 

het formulier.  

 

Alle uitwisselingen per mail mogen uitsluitend plaatsvinden via het mailadres vermeld op het 

formulier. In alle correspondentie moet de naam van de aanvrager van de steun worden 

vermeld. 

2-Persoonsgegevens: 
 
Het verzamelen en verwerken van uw gegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-
mailadres, bankgegevens en telefoonnummer gevraagd in dit formulier) is noodzakelijk voor 
de toekenning van de steun. 
 
De begunstigde van de steun verklaart kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en 
ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. 
 
De gegevens kunnen op anonieme wijze door de Conseil départemental worden gebruikt in 
het kader van de statistische exploitatie van de regeling. 
 

Na akkoord van de begunstigde, kunnen de verzamelde e-mailadressen worden gebruikt door 
de Conseil départemental des Ardennes voor het doorgeven van informatie of nieuws in het 
kader van de regeling en door het Agence de Développement Touristique des Ardennes om 
het toerisme te promoten. 
 
Informatie en gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke en 
regelgevende verplichtingen die u kunt vinden 
op https://cd08.fr/rgpd en https://www.ardennes.com/accueil/mentions-légales 
 
 U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. Controleer uw mailbox.  
  

https://cd08.fr/rgpd
https://www.ardennes.com/accueil/mentions-légales

