RESERVERINGSAANVRAAG

RESERVERINGSBON

NAAM
ADRES
TELEFOONNUMMER

IK RESERVEER

VOORNAAM

een STACARAVEN T MET SANITAIR

PERIODE
VAN ZATERDAG
TOT ZATERDAG

Een stacaravan A met sanitair
Een stacaravan B met sanitair
Een stacaravan P met sanitair
Aantal personen
Naam en voornaam vakantiegangers
Ik stort het bedrag van…………………..(geen centimes aub) voor een aanbetaling van 30 %
+ 10 euros administratiekosten. Dit bedrag zal van mijn eindfactuur af worden getrokken. Ik
betaal het totale bedrag de dag van aankomst.
Ik verklaar op de hoogte te zijn van de algemene huurvoorwaarden

Datum en handtekening

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Het aanbetalingbedrag is 30 % van het totaal verblijfsbedrag + 10 euros administratiekosten.
Zodra de camping uw reserveringsformulier ontvangt, zullen ze u een reserveringsbevestiging
sturen. De rest van het bedrag zal de dag van aankomst betaald worden met een waarborgsom
van 160 euros. Geen enkel vervroegd vertrek of verlate aankomst zal vergoed worden.
De aankomsten zijn op zaterdag vanaf 16 uur, en de vertrekken op zaterdag voor 10 uur.
De waarborgsom zal teruggestort worden bij uw vertrek na verificatie ter plekke, en zal niet
teruggestort worden bij degradatie van het huurmateriaal. De locatie dient schoongemaakt
achtergelaten te worden. Indien dit niet het geval is, zullen de schoonmaakkosten eveneens
van de waarborgsom afgetrokken worden. Indien de huurder ’s nachts wil vertrekken, zal de
verificatie van de locatie zonder zijn aanwezigheid gedaan worden, en de waarborgsom een
week later teruggestort worden.
Alle dieren zijn ten strengste verbonden in de huurlocaties.
Wij verstrekken u :
-

koelkast, servies
tuinset
dekens
nieuw: magnetron + elektrisch koffiezetapparaat in de stacaravans T, A en B
de vakantiegasten moeten zelf voor lakens, kussens en kussenslopen zorgen

In elke stacaravan is een inventarislijst aanwezig
In de tarieven zijn gas en elektriciteit inbegrepen.
Bezoekers, zelfs uitgenodigd door campinggasten, moeten zich bij de receptie melden en de
verblijfsbelasting betalen.
Elke kampeerder dient het intern camping reglement te respecteren.

