RESERVERINGSCONTRACT VERHUURACCOMMODATIE
Overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terugsturen

Castel Camping La Garangeoire - 85150 St Julien des Landes

GEGEVENS HUURDER

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

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

….

Geboortedatum en geboorteplaats: ………………… te …………………

E-mail: ……….………………………@...........................

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Postcode: ………………… Plaats: …………………..……………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………..……………………….

Land: …..……………………………..…..…………

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

MEEREIZENDE PERSONEN
NAAM
VOORNAAM
GEBOORTEDATUM

VERBLIJF
Van …../.…./….. (na 17 uur) Tot …../…../….. (voor 10 uur) Aantal nachten: …..
Stacaravan Compact 4 pers - Stacaravan Life PMR 4/5 pers - Stacaravan Titania 4/6 pers - Stacaravan
Sélénia 4/6 pers - Stacaravan Louisa 5 pers (+1 bébé) - Stacaravan Soléo 6 pers - Stacaravan Cordelia 6
pers - Stacaravan Riviera 6 pers - Stacaravan Oceania XXL 6 pers - Stacaravan Pergola 6 pers - Stacaravan
Quadro 6/8 pers.
Chalet Duo 2 pers - Chalet Classique/TV 4/5 pers - Chalet Country Lodge 4 ou 5 pers - Chalet Tempo +
pack family 6 pers - Chalet Vanille 6 pers (+1 bébé) - Coco Sweet 2/4 pers La Grande Cabane 4/5 pers
– Tente Tribu 4 pers - TAOS Premium 4 pers - TAOS Premium 6 pers

AANBETALING 25% van het
subtotaal:
(+ het bedrag van de
annuleringsverzekering indien
afgesloten)

SALDO UITERLIJK 30 DAGEN VOOR
AANVANG BETALEN
Datum: .…../..…./…... Bedrag: €………….

Bedrag van het verblijf (in te vullen of aan te passen)
Prijs van de accommodatie inclusief korting 2e opeenvolgende week (- 90 €) of 3e opeenvolgende week (- 15%)
Verhuur van lakens ….. (aantal) bedden x €10 x ….. (aantal) weken
Verhuur badkamerlinnen …. (aantal) personen X €10 x ….. (aantal) weken
Huur babybedje (zonder lakens) €15 / verblijf
Huur kinderstoel €10 / verblijf
Huisdier € 4,20 x …. (aantal) nachten
Extra auto: …… (aantal) nachten x €3 of €4 (van 01/07 tot 31/08)
Eindschoonmaak: Chalet Duo, Coco Sweet of Tente Tribu €40, accommodatie met 1 badkamer €70, accommodatie met 2
badkamers €90
SUB-TOTAAL
Annuleringsverzekering: 2,8% van het bedrag SUB-TOTAAL
Toeristenbelasting (01/07-31/08) €0,61 x …. (aantal) dagen x pers + 18 jaar
TOTAAL VAN HET VERBLIJF

€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….

BETALING

Ik, ondertekende, heb kennisgenomen van de algemene huurvoorwaarden voor de verhuuraccommodaties, 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). Het saldo betaal ik uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf.
 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

Plaats en datum ……………………
Gelezen en goedgekeurd,

Handtekening huurder

Handtekening camping la Garangeoire

ALGEMENE VOORWAARDEN

RESERVERING VAN EEN VERHUURACCOMMODATIE
1. Alle accommodaties worden geregistreerd op naam en kunnen in geen geval worden toegewezen aan derden of onderverhuurd. Alle
2.
3.
4.

5.
6.

reserveringsaanvragen moeten vergezeld gaan van een aanbetaling ter hoogte van 25% van de totale reissom. Wij behouden ons het recht
voor om de toegang te weigeren aan groepen en gezinnen die de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijden.
Aankomst is vanaf 17 uur tot 19 uur, of in het hoogseizoen 20 uur (in geval van vertraging, graag ons op de hoogte brengen) en vertrek voor
10 uur. In juli en augustus, worden de boekingen per week gemaakt, over het algemeen van zaterdag tot zaterdag (controleer de
prijsperiodes volgens de modellen).
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.
Elke annulering moet schriftelijk worden meegedeeld, de datum van ontvangst bepaald de datum van annulering.
In geval van annulering, worden de volgende kosten niet terugbetaald:
• de administratiekosten en verzekeringskosten
• als compensatie voor contractbreuk:
- Een bedrag gelijk aan 20% van de volledige kosten van het verblijf, indien u meer dan 30 dagen voor de dag van aankomst.
- Het totale bedrag van het verblijf, indien u minder dan 30 dagen voor de dag van aankomst of als u niet naar deze datum.
Vroeg vertrek of late aankomst zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling. Alleen een voorafgaande inschrijving van de
annuleringsverzekering kan, naar aanleiding van de oorzaak, restitutie krijgen van wat er reeds betaald is.
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/
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/

7. Een borg van €200 per chalet of stacaravan zal bij aankomst gevraagd worden, deze borg is in geval van verlies, breuk, beschadiging van

apparatuur en ook de netheid van de accommodatie tijdens uw vertrek te garanderen. De borg zal worden teruggegeven aan het eind van
het verblijf, of in mindering gebracht met eventuele kosten van reparatie etc. De chalet of stacaravan moet in een schone toestand worden
achter gelaten. Bij een niet schonen accommodatie zal er een minimumbedrag van €70 in mindering worden gebracht op de borg. Wilt u
geen eindschoonmaak doen, dan is er ook het "Eindschoonmaak" optie.
8. De huurder moet in het bezit zijn van een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering en moet het bewijs kunnen aantonen. Camping La
Garangeoire is niet aansprakelijk in geval van diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of na uw verblijf
9. Eventuele geschillen zullen de bevoegdheid zijn van de rechtbank Sables d'Olonne. Overeenkomstig met artikel L. 152-1 van de Franse
consumentenwet kunt u gratis een beroep doen op de bemiddelingsdienst CM2C, waarvan wij deel uitmaken, via Internet op
https://cm2c.net of per post: CM2C - 14 rue Saint Jean - 75017 PARIJS.
10. 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.
- Al onze accommodaties zijn niet-rokers. De bijgeleverde asbak is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- 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.

Zie voor meer informatie www.camping-la-garangeoire.com
S.A.S Camping La Garangeoire, met een kapitaal van €210 320 - INSEE 30136532600186 - R.C La Roche-sur-Yon 78B424

