
Het VVV-kantoor van Val Thorens, geklasseerd in de categorie II, behorend tot het netwerk van de 
Franse Vereniging van VVV-kantoren, verplicht zich:
- Een eenvoudig toegankelijke ontvangst- en informatieruimte tot uw beschikking te stellen.
- U het bij de te ondernemen stappen zo eenvoudig mogelijk te maken.
- U meubilair te bieden om te kunnen zitten.
- U gratis te informeren over het plaatselijke toeristische aanbod.
- U gratis toegang tot de wifi te bieden.
- In minstens twee vreemde talen zijn openingstijden aan te plakken en te verspreiden.
- Minstens 240 dagen per jaar geopend te zijn, inclusief de zaterdag en zondag gedurende het 
toeristenseizoen en activiteiten.
- Het hele jaar door uw correspondentie te beantwoorden.
- Een permanente ontvangstservice te verzekeren door personeel dat minstens twee vreemde talen
spreekt.
- Papieren toeristenkaarten, plattegronden en toeristengidsen te verstrekken.
- U toegang te bieden tot zijn drietalige website.
- Zijn toeristeninformatie ook te verspreiden op papier, vertaald in minstens twee vreemde talen, 
betreffende:

* alle geklasseerde toeristenverblijven, onder vermelding van in ieder geval de 
naam van het etablissement, het postadres, het e-mailadres, het adres van de 
website, de telefoongegevens en het niveau van de klassering;

 * monumenten en toeristische bezienswaardigheden op cultureel, natuur- en 
recreatief gebied, met eventuele aanwijzingen betreffende de gebruikelijke 
tarieven, de openingsperiodes en –tijden voor het publiek, de website en de 
telefoon- en adresgegevens;

* de evenementen en activiteiten;

* de telefoonnummers voor noodgevallen.

- Ieder jaar de toeristeninformatie bij te werken.
- De telefoonnummers voor noodgevallen buiten aan te plakken.
- Het volledige gekwalificeerde aanbod in de hieronder vallende zone te presenteren voor alle 
publieksgroepen.
- Uw claims in behandeling te nemen en uw tevredenheid te meten.
- Een kwaliteitsservice te bieden.
- Een adviseur op het gebied van arrangementen tot uw beschikking te stellen.
- De betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op het gebied van het plaatselijke 
toeristische aanbod te garanderen.


