RESERVERINGSCONTRACT 2018
Tussen ondergetekende en camping Lac de Bonnefon is het volgende overeengekomen :
Naam :………………………..
Voornaam : ………………………………..
Adres : …………………………………............................................................
Postcode : ……….........
Plaats : ………………........
Land : …………….........
Telefoonnummer : ……………....
E-mail : …………………………………...
Beroep : ………………………
Voertuig : Type………………………………
Kentekennummer ………………..

Gezins- en/of groepsgenoten :
Naam

Voornaam

Date Geboortedatum

Aankomstdatum

Reserveert de volgende accommodatie :
□ Ingerichte bungalowtent ECO 25m2 zonder sanitair (5p)
□ Funflower ECO 25m2 met sanitair (4/6p)
□ Freeflower COMFORT 37m2 2 kamers (5p)
□ Chalet COMFORT+ 1 kamer 20m2 (2p)
□ Chalet COMFORT+ 2 kamers 30m2 (4/6p)

Vertrekdatum

□Chalet PREMIUM 2 kamers 34m2 (5/7p)
□ Chalet PREMIUM mindervaliden 2 kamers 34m2 (5/7p)
□ Chalet PREMIUM 3 kamers 35m2 (8p)
□ Stacaravan COMFORT+ 2 kamers 30m2 (4/6p)
□ Stacaravan COMFORT+ 3 kamers 30m2 (6/8p)

Reserveringsvoorwaarden : De kosten van uw verblijf moeten minstens 30 dagen voor uw aankomst betaald zijn.
Gelieve bij dit contract een aanbetaling te voegen van 30% van het totaalbedrag, plus 15€ reserveringskosten, evenals de
kosten van de optionele verzekering (3,5% van het totaalbedrag), oftewel :

Totaalbedrag verblijf : ………… X 30% = …… €
 Resterend bedrag = ……….. €
Reserveringskosten :
+ 15,00 €
(30 dagen voor uw aankomst te voldoen)
Toeslag huisdier 50.00€/verblijf
+ 50,00 € (doorstrepen indien ongewenst)
Eind schoonmaak (facultatief) :
+ 60,00 € (doorstrepen indien ongewenst)
Verzekering (facultatief) : 3,5% van het totaalbedrag + ........ € (doorstrepen indien ongewenst)


TOTALE AANBETALING BIJ RESERVERING : …….

€

De bevestiging van uw reservering zal u toegezonden worden per omgaande post of per mail.
Bij uw aankomst vragen we een borgsom van 250€ voor de accommodatie en een borgsom van 60€
voor de eind schoonmaak.
Ik verklaar notie genomen te hebben van de algemene huurvoorwaarden in de bijlage en daarmee
akkoord te gaan.
Datum : …../…./……. Handtekening (voorafgaand door « Gelezen en bevestigd »)

SARL Camping du lac de Bonnefon 12800 NAUCELLE
E-mail : camping-du-lac-de-bonnefon@wanadoo.fr

TEL/FAX : +33 565.69.33.20
Website : www.camping-du-lac-de-bonnefon.com

