Kampeercontract
De klant
Naam

Voornaam

Leeftijd

Adres
Postcode

Woonplaats

Land

E-mail

Telefoon nr.

Gsm nr.

Meereizende personen:
Naam

Voornaam

Leeftijd

Hoe heeft u ons gevonden?

Verblijfsperiode
Aankomstdatum

Vertrekdatum

Kampeerplaatsvoorkeuren
Standsplaats zonder strom

een hond

Standplaats comfort, met strom, water en waterafvoer

Twee honden

Tent

tweede voertuig

Caravan en auto

Voorkeur bij sanitair

Twin axel

voorkeur ver van activiteiten

Camper

Voorkeur dichtbij zwembad animaties

Aanbetaling van de reservering
prijs

€
€

annulerings verzekering 11€ per verblijf
Totaal opties

€

Totaal kosten

€

25% voorschot

€

Bank kaart (telefoneren)

Postwissel

Bankoverschrijving

IBAN

BIC

FR76 1007 1470 0000 0020 0031 902

TRPUFRP1

Ik, ondergetekende, zal mijn reserveringsbelofte nakomen en mij op de hier bovenstaande datum op de camping
melden. Ik zal contact opnemen met de camping in geval van verlate aankomst, of bij onmogelijkheid om op de
aangeven datum op de camping aanwezig te zijn. Ik heb kennis genomen van het huishoudelijke reglement van de
camping, en zal mij hier aan houden.
Er is overeengekomen dat de reservering pas na schriftelijke bevestiging van de camping geldig is.

HANDTEKENING VAN CLIENT:

DATUM:

General conditions
1. Om uw reservering te bevestigen moet u dit formulier invullen en opsturen naar het
hier onderstaande adres. Er wordt geen voorschot of aanbetaling gevraagd. U zal een
schriftelijke bevestiging van Camping Lot & Bastides per post of e-mail opgestuurd
krijgen.
2. De Directie behoudt zich het recht de plaats of accommodatie weer te verhuren, 24
uur na overeengekomen aankomstdatum, indien geen schriftelijke melding van verlate
aankomst ontvangen is, of bij voortijdig vertrek.
3. Het verblijf moet de avond voor vertrek betaald worden. Bij lange verblijven kan een
aanbetaling gevraagd worden.
4. Bij aankomst wordt een geldige ID-kaart gevraagd. Een geldige kampeerkaart, zoals
van een club dat lid is van de CCI kan deze vervangen.
5. De camping is aangesloten bij de FFCC (Franse Federatie voor Camping Caravaning),
en geeft 10% korting wanneer een geldige kaart van een aangesloten club getoond
wordt.
6. De tarieven zijn incl. BTW, volgens het BTW tarief van kracht op de dag dat ze bepaald
zijn. Iedere wijziging van het geldende BTW tarief tussen het moment van vaststelling
van de tarieven en de afbetaling van het verblijf kan van invloed zijn op het
uiteindelijke totaalbedrag, die de cliënt zonder voorbehoud accepteert.
7. Het is verboden de accommodatie aan derden te verhuren of af te staan.
8. Valse verklaringen kunnen het contract nietig maken. Iedere wijziging van het aantal
personen moet bij de receptie gemeld worden.
9. De standplaatsen zijn bestemd voor maximaal 6 personen.
10. Huisdieren mogen niet zonder toezicht op de camping achtergelaten worden.
11. Bij vertrek moet de standplaats zoals bij aankomst verlaten worden.

Camping lot et Bastides
Rue de Malbentre
47300 Pujols
 33 (0)5 53 36 86 79
 contact@camping-lot-et-bastides.fr
 www.camping-lot-et-bastides.fr
Siret 495 080 293 0055
RCS Agen 495 080 293

