Huurcontract
De huurder
Naam

Voornaam

Leeftijd

Adres
Postcode

Woonplaats

Land

Email

Telefoon nr

Gsm nr

Meereizende personen:
Naam

Voornaam

Leeftijd

Hoe heeft u ons gevonden?

Tussen de hier bovenstaande huurder, en na bevestiging van de campingbeheerder, is volgens
algemene voorwaarden het volgende overeengekomen:
Aankomstdatum

Vertrekdatum

Mobilhome "Noisette" 4 pers.

een hond

Mobilhome "Prune" 6 pers.

Tweede voertuig

Mobilhome "Vivario" PMR 4 pers.

Linnenset verhuur. Aantal

Houten en canvas "canada" tent 4 pers.

Laken verhuur

twee honden

1 Pers.

2 Pers.

Gewenst aantal:
Eindschoonmaak

Chalet "Cerise" 4 pers.
Chalet "Framboise" 6 pers.

Aanbetaling van de reservering
Huurprijs

€
€

annulerings verzekering 2,10€ per dag
Totaal opties

€

Totaal kosten

€

25% voorschot

€

Bank kaart (telefoneren)

Postwissel

Bankoverschrijving

IBAN

BIC

FR76 1007 1470 0000 0020 0031 902

TRPUFRP1

Ik, ondertekende, verklaar de reservering- en de huurvoorwaarden te accepteren zoals uiteengezet op de achterzijde
van dit document.
Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de hier bijgevoegde documenten, en het huishoudelijke reglement van de
camping. Dus met kennis van al deze documenten onderteken ik dit huurcontract.
De accommodatiereservering is pas geldig na bevestiging van de camping.
HANDTEKENING HUURDER:

DATUM:

Algemene voorwaarden
1. Om uw reservering te bevestigen moet u dit formulier invullen en opsturen, samen met
uw aanbetaling. Een bevestiging van de Camping Lot & Bastides zal u schriftelijk of
elektronisch opgestuurd worden.
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. Geen terugbetaling mogelijk wanneer
uw verblijf begonnen is.
3. In geval van schriftelijke annulering door de cliënt voor de aankomstdatum, zal de
aanbetaling door de camping ingehouden worden.
4. De huur begint zaterdag 16 uur tot zaterdag 10 uur. In het laagseizoen zijn aankomsten vertrekdagen naar keuze, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
5. De totale verblijfskosten (aanbetaling afgetrokken) moet bij aankomst betaald worden.
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. Iedere valse verklaring, of wijziging die een verandering van het totaalbedrag
veroorzaakt, kan het contract nietig verklaren. De gestorte bedragen zullen door de
camping woorden geïnd, behalve wanneer anders bepaald door de beheerder.

Huurvoorwaarden
1. De accommodaties zijn uitgerust naar gelang het aantal personen inbegrepen in het
tarief. Er worden geen extra personen getolereerd, behalve bij schriftelijke toestemming
van Camping Lot & Bastides
2. De accommodaties moeten net zo schoon zijn bij vertrek zijn als bij aankomst. Zo niet
wordt een bedrag van 55 € (schoonmaakkosten) in rekening gebracht.
3. Huisdieren mogen nooit zonder toezicht in de accommodaties achtergelaten worden.
4. Een borgsom van €300 zal bij aankomst gevraagd worden, en weer teruggestort bij
vertrek na eind- controle en inventaris. Schade of ontbrekende voorwerpen zullen in
rekening gebracht worden. Er wordt ook een borgsom van 55€ gevraagd voor de
eventuele schoonmaakkosten.
5. Bij schade zal de huurder de reparaties betalen.

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

