
Van …../.…./…..  (na 12 uur/14 uur) Tot …../…../….. (voor 12 uur) Aantal nachten: ….. 

Kampeerplaats EENVOUDIG (alleen voor tenten) – Kampeerplaats met ELEKTRICITEIT – 
Kampeerplaats met ELEKTRICITEIT, WATER EN AFVOER - Kampeerplaats PREMIUM VOOR 
TENT* - Kampeerplaats CASTELS PREMIUM* - VERHARDE kampeerplaats met elektriciteit – 
Kampeerplaats met PREMIUM PRIVÉ SANITAIR* - Kampeerplaats met EIGEN SANITAIR* - 
Kampeerplaats BIVOUAC* - Kampeerplaats AVENUE.  
* Bij aankomst is er een borg van 60 € vereist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik, ondertekende, heb kennisgenomen van de algemene huurvoorwaarden voor kampeerplaatsen, beschreven op pagina 2 en 
verklaar hiermee akkoord te gaan. Ik stuur u dit volledig ingevulde en ondertekende contract samen met een aanbetaling van 25% 
van het totale bedrag (+ het bedrag van de annuleringsverzekering indien afgesloten EN het bedrag van de verhuur van koelkast en 
tuinmeubilair indien aangevraagd). Het saldo betaal ik uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

MEEREIZENDE PERSONEN  
NAAM  
VOORNAAM        

GEBOORTE- 
DATUM        

Bedrag van het verblijf (in te vullen of aan te passen) 
Huisdier (getatoeëerd/gechipt, gevaccineerd, maximaal 2):  Ja   Nee   / Extra voertuig :  Ja   Nee  
Verhuur koelkast 90 Liters**:  Nee   Ja  €10/nacht laagseizoen, €12/nacht van 20/07 tot 20/08    
Verhuur tuinmeubilair**:  Nee   Ja  (1 tafel/ 6 stoelen: €42/week) 

**Betalen bij reservering en niet-restitueerbaar (afhankelijk van beschikbaarheid – bij Premium kampeerplaatsen al inbegrepen) 

Annuleringsverzekering: Nee   Ja (2.8% van het totaalbedrag van het verblijf en te betalen op het moment van boeking) 
Toeristenbelasting (alleen in juli en augustus): €0,61 per dag en per persoon ouder dan 18 jaar (prijs 2020). 

Castel Camping La Garangeoire - 85150 St Julien des Landes 

Referentie  
…. 

GEGEVENS HUURDER 

Article 1101 et suivants - Code civil chap.XX                    
Ondergetekenden verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Naam: …………………………………………………  Voornaam: ………………………….………………  Beroep : …...………………………………….   

Geboortedatum en geboorteplaats: ………………… te …………………         E-mail: ……….………………………@........................... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Postcode: ………………… Plaats: …………………..………………………………………………. Land: …..……………………………..…..………… 

Telefoonnummer: …………………………..………………………. GSM-nummer: ……………….……………………………………..…….. 

 

Plaats en datum ……………………  Handtekening huurder   Handtekening camping la Garangeoire                   
Gelezen en goedgekeurd, 

 

VERBLIJF 

BETALING                                                         
 

AANBETALING 25% van het 
subtotaal: 

(+ het bedrag van de 
annuleringsverzekering indien 

afgesloten) 
SALDO UITERLIJK 30 DAGEN VOOR 

AANVANG BETALEN 
 

Datum: .…../..…./…...  Bedrag: €………….  
 

RESERVERINGSCONTRACT VOOR EEN KAMPEERPLAATS 
                 Overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terugsturen  

  Per Credit Card (Visa, Mastercard).  
- Via telefoon, u kunt contact opnemen met ons op 0033 2 51 46 65 39 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 

14.00 tot 17.30 uur.  
- Via online betaling met de website: ………………………………………………………………………………………………… 
   Vul de code in die tijdens de procedure is bijgevoegd: ………………………….………………………………………….. 

  Per internationale bankoverschrijving naar de rekening van SAS Camping de la Garangeoire, onder vermelding van naam en 
referentienummer. 

    Crédit Mutuel – La Mothe Achard  - IBAN : FR76 1551 9390 3600 0205 6150 169 – BIC : CMCIFR2A 
 



 ALGEMENE VOORWAARDEN  
RESERVERING VAN EEN KAMPEERPLAATS 

 
 

 
1. Castel Camping La Garangeoire accepteert het reserveren van staanplaatsen om haar klanten te verzekeren dat de plaats(en) vrij zijn op 

de dag van aankomst. Deze reservering moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 Alle reserveringsaanvragen moeten vergezeld gaan van een aanbetaling ter hoogte van 25% van de totale reissom (+ het bedrag van 
de annuleringsverzekering indien afgesloten EN het bedrag van de verhuur van koelkast of tuinmeubilair indien aangevraagd). De borgsom 
wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van het verblijf. Uw reservering is definitief als u een schriftelijke bevestiging van ons 
heeft ontvangen, na het terugsturen van het volledig ingevuld en ondertekend boekingsformulier, samen met de bijbehorende 
aanbetaling.  
 Het resterend bedrag moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst betaald zijn. Bij gebreke van deze betaling wordt uw reservering 
automatisch geannuleerd. 

2. De staanplaats is beschikbaar vanaf 12.00 uur, behalve de staanplaatsen Castel Premium, Premium voor tenten, met eigen Sanitair en 
waar een koelkastje of tuinmeubilair is bij aangevraagd zijn beschikbaar vanaf 14 uur. Op de dag van vertrek moet de staanplaats voor 
12.00 uur zijn verlaten.  
Voor PREMIUM en PRIVATE SANITAIRE staanplaatsen wordt bij aankomst een borg van €60 gevraagd voor verlies, breuk, schade aan 
apparatuur en om netheid bij uw vertrek te garanderen. Deze borg wordt aan het einde van uw verblijf teruggegeven, na aftrek van 
eventuele kosten voor het restaureren van de plaats met zijn voorzieningen of ontbrekende of beschadigde apparatuur.  

3. Voor elke staanplaats geldt maximaal 6 personen (of in het geval van grote gezinnen: door ouders + kinderen). 
4. De locatie wordt geregistreerd op naam en het is verboden om onder te verhuren of toe te wijzen aan derden. 
5. Bij aankomst dient u alle gegevens te verifiëren en eventuele wijzigingen te melden. In geval van onjuiste gegevens van de huurder, wordt 

de overeenkomst automatisch ontbonden. Al gedane betalingen aan de camping worden niet terugbetaald.  
6. U dient ons in geval van vertraging bij aankomst, te infomeren, zodat wij uw plaats vrij kunnen houden. De beheerder behoudt het recht, 

vrij te beschikken over de plaats, als binnen 24 uur na de geplande aankomstdatum nog geen nieuws ontvangen is.  
7. Als het verblijf is begonnen, zijn er geen terugbetalingen meer mogelijk. Ook niet als gevolg van voortijdig vertrek, om welke reden dan 

ook. Daarom wordt de aankoop van optionele annuleringsverzekering sterk aanbevolen.  
8. Elke annulering moet schriftelijk aan ons worden gemeld, de datum van ontvangst bepaald de datum van annulering. Bij annulering meer 

dan 30 dagen voor de datum van aankomst, wordt het bedrag van de aanbetaling, na aftrek van de annuleringsverzekering, tot € 150 
teruggegeven. Een aanbetaling minder dan 150 € wordt daarom niet gerestitueerd. Na deze termijn vervalt het betaalde bedrag en blijft 
in bezit van de camping als compensatie voor contractbreuk. De kosten voor de annuleringsverzekering worden nooit terugbetaald. 

9. Stuur de reserveringsaanvraag, ingevuld en ondertekend terug om het verblijf te bevestiging.  
10. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank in Sables d’Olonne. 
11. In overeenstemming met artikel L. 152-1 van de consumentencode kunt u gratis een beroep doen op de bemiddelingsdienst per post: 

MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIJS of via de website: https://medicys-consommation.fr 
12. De vakantiegangers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels, vooral wat betreft de nachtrust. De regels en voorschriften van de 

camping worden getoond bij de ingang van de camping. Ook zijn ze verkrijgbaar bij de receptie, op onze website en kunnen op verzoek 
worden opgestuurd.  
- Houd er rekening mee dat het verkeer tussen 22:30 uur en 07:00 uur is verboden op de camping. Voertuigen die na 22.30 uur aankomen, 

moeten op de (nacht)parkeerplaats (tegenover de receptie) geparkeerd worden. 
- Bezoekers dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie en het bezoekerstarief te betalen. In overeenstemming met de Franse 

regelgeving, hebben ze geen toegang tot het zwembad. 
-  Elke activiteit die in onze brochure of website wordt vermeld, kan door bepaalde omstandigheden (buiten onze macht), worden gewijzigd 

of geannuleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een dergelijk voorval. 
- Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of voogden.  
- U geeft (zonder vergoeding) La Garangeoire toestemming om eventuele foto’s en video’s die gemaakt zijn, waarop u en/of uw gezelschap 

staan, te mogen gebruiken voor reclamedoeleinden van alle media voor Camping la Garangeoire.  

Deze gegevens zijn nodig om misverstanden te voorkomen.  
Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een prettige vakantie bij in La Garangeoire. 

 
 
 
 
 
 
 

IN GEVAL VAN ANNULERING, moet u de camping zo snel mogelijk op de hoogte stellen. U dient uw declaratie, binnen 5 dagen nadat u 
kennis heeft van de redenen voor annulering, per INTERNET te sturen naar http://nl.campez-couvert.com/declaration/  

 

Zie voor meer informatie www.camping-la-garangeoire.com 
S.A.S Camping La Garangeoire, met een kapitaal van 210 320 € - INSEE 301365326 - R.C La Roche-sur-Yon 78B424 

ANNULERINGSVERZEKERING & REISVERZEKERING “Campez Couvert”   
 Tijdens het boeken kunt u een annuleringsverzekering/reisverzekering “Campez Couvert” afsluiten bij onze partner Gitchen Tolède. Deze 

verzekering is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Bij onvoorziene omstandigheden, tijdens en voor uw vakantie, krijgt u het 
bedrag van uw verblijf vergoed. Lees aandachtig de algemene voorwaarden, de regels, de uitzonderingen en de eigen risico om er zeker van 
te zijn dat ze geschikt zijn voor uw situatie: https://www.camping-la-garangeoire.com/nl/camping-praktische-informatie/ 

  
 

https://medicys-consommation.fr/
http://nl.campez-couvert.com/declaration/
http://www.camping-la-garangeoire.com/
https://www.camping-la-garangeoire.com/nl/camping-praktische-informatie/

	MEEREIZENDE PERSONEN 
	AANBETALING 25% van het subtotaal:
	(+ het bedrag van de annuleringsverzekering indien afgesloten)
	SALDO UITERLIJK 30 DAGEN VOOR AANVANG BETALEN


