Le Plein Air des Bories
24200 CARSAC AILLAC
Tél. : 05 53 28 15 67 - GPS : 44.83298/1.26834 44°49'59"/1°16'6"
e-mail : contact@camping-desbories.com web site : www.camping-desbories.com

RESERVERINGSKONTRAKT
Voor…………………………………………………………Achternaam………………….……….………………..
Adres:………..…………………………………………………………………………………………………….……
Postcode ……………………………….…Plaats ………………….………………………..………...……………..
Phone……………………………………………….……e-mail.….....………………………..…………..………….
Staanplaats (maximaal 6 personen)
Datum van aankomst: ……….……………………………………………………………………….....aankomst om 13.30 uur
Datum van vertrek: ………………………………………………………………………………….…….vertrek voor 12.00 uur
□ Tent

□ Caravan

□ Camper

Afmeting : ………..…………..…….

Volwassenen:…………..……..……..… Kinderen:….………..……..………
Geboortedatums :…………………………..……………………………………………………….………………….
Elektriciteit 16A
Dier
Extra tent
Verhuur koelkast
Kinderbed te huur
Extra voertuig
Waarborgsom : 30 % van het totaalbedrag

□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
+ 15€ als vaste reserveringskosten. Totaal: …..……….………€

Stacaravan (van 08/07/2017 tot 25/08/2017 van Zaterdag tot Zaterdag; laagseizoen twee nachten minimaal)
Datum van aankomst: ……………………………………aankomst 15.00 tot 20.00 uur, het laagseizoen 15:00 tot 19:00
Datum van vertrek: ……………………………………….vertrek 8.00 tot 11.00 uur, het laagseizoen 9.00 tot 11.30
□ Super Mercure (4/6 pers)
□ O’hara grand confort (4 pers)
□ O’hara (4 pers)

□ O’hara (4/6 pers )
□ Titania (4/5 pers)
□ O’hara confort (4 pers)
□ Super Venus (4 pers)
□ Zonder sanitair (2 volwassenen en 2 kinderen of 3 volwassenen)

Volwassenen:…………..……..……..… Kinderen:….………..……..………
Geboortedatums:…………………………..……………………………………………………….………………….
Dier
□ ja
□ nee
Kinderbed te huur
□ ja
□ nee
Extra voertuig
□ ja
□ nee
Waarborgsom : 30 % van het totaalbedrag + 15€ als vaste reserveringskosten. Totaal: …..……….………€

Betaling
Credit Card:
Number .………………………………………………………………………………………………………………...
Op naam van..…………………………………………………………………………………………………….……
Verloopdatum :…...………………………………….Cryptogram (3 laatste cijfers, achterkant creditcard)……………..
Overschrijving :
Crédit Agricole
Le Pontet 24200 Sarlat
Bankrek Nr: 54925403109
BIC agrifrpp 824
IBAN Nr: FR76 1240 6000 4654 9254 0310 955 (Bankoverschrijvingskosten zijn voor de rekening van de
kampeerder)

RESERVERINGSVOORWAARDEN
1. De reservering is alleen geldig:
a. na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend reserveringsformulier
b. na ontvangst van 30% van het totale bedrag + 15 € reserveringskosten
Een bevestiging wordt verstuurd. Die moet worden voorgelegd bij aankomst.
2. De reservering mag niet doorgegeven of onderverhuurd worden aan derden.
3. Het totale bedrag dient betaald te worden bij aankomst.
4. In geval van voortijdig vertrek of verlate aankomst heeft u geen recht op restitutie.
5. Op reservering
a. De gereserveerde plaats is toegankelijk vanaf 12.00 uur, anders wordt een extra dag worden geteld en
moet voor 20.00 uur bezet zijn. Na 20.00 uur, zonder te zijn ingelicht, wordt de reservering opgeheven en de
plaats vrij gegeven, betaalde bedrag zal worden ingehouden door de Camping Le Plein Air des bories.
b. De gereserveerde stacaravan is toegankelijk vanaf 11.00 uur en moet voor 20.00 uur bezet zijn. Na 20.00
uur, zonder te zijn ingelicht, wordt de reservering opgeheven en de stacaravan vrij gegeven, betaalde bedrag
zal worden ingehouden door de Camping Le Plein Air des bories.

6. Annulering:
a. Tot een maand voor aankomst: de borg wordt terug betaald na ontvangst van uw aangetekende
annuleringsbrief, de opkomst datum authentiek
b. Minder dan een maand voor aankomstdatum, alle reeds ontvangen bedragen ver vallen aan
Le Plein Air des Bories .
In alle gevallen is de vaste kosten van de reservering wordt niet terugbetaald
Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten.
7. Voor de stacaravan vragen wij een borg van 200 €, bij aankomst te betalen. U bent verantwoordelijk voor het
schoon achterlaten van uw onderkomen. Wij controleren dit voor uw vertrek. Indien het niet schoon wordt
achtergelaten behouden wij 50 € van de borg. Bij eventuele schade of vermissing wordt dit in rekening gebracht.
8. Huisdieren: u dient in het bezit te zijn van een geldig vaccinatiebewijs, dit wordt gecontroleerd.
9. Verzekeringen: Uw gehele kampeer uitrusting dient verzekerd te zijn + een WA verzekering.
10. U dient zich aan de regels van de camping te houden die u aantreft bij ingang van de camping.
11. Het bezoekerstarief geldt vanaf het moment van binnenkomst tot maximaal 3 uur. Blijft men langer en/of bij
gebruik van het zwembad geldt het dagtarief per persoon.

Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van alle reservering voor waarden hierboven vermeld en deze accepter

Gelezen, Goedgekeurd en getekend

Datum

