Klantnummer:

RESERVERINGSFORMULIER
Camping Les Varennes - Raise Maritaise - BP 20026 - 17580 Le Bois Plage en Ré

…………………
Validatie datum:

Bel ons op: +33 (0)5 46 09 15 43 - info@les-varennes.com - www.les-varennes.com

…………………
NAAM ……………………………….... Voornaam ……...………………… Geboortedatum …… /…... /…..…
Adres ……..………………………………………………………………………………………………………...…
Postcode / Woonplaats / Land ……………………………………………………………………….………….…
Tel …………………………… Mobiele Telefoon ……………………….. E-Mail ……………………………….
Medereizigers:
Naam .…………………………..…. Voornaam
Naam ..…………………………..… Voornaam
Naam .…………………………..…. Voornaam
Naam .…………………………..…. Voornaam
Naam .…………………………..…. Voornaam

.…………………….
.…………………….
.…………………….
.…………………….
.…………………….

Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum

.…..… /….… /…...…
.…..… /….… /…...…
.…..… /….… /…...…
.…..… /….… /…...…
.…..… /….… /…...…

Aankomstdatum: ….……………………………….. Vertrekdatum: ……………………………………….…
 STACARAVAN
(voor de beschrijving van de “Formules”: lezen brochure)

“Formule Premium”

 FAMILIE

 FAMILIE

(25 m² - 4 max)

“Formule
Plus”

(29 m² - 4 max)

 FAMILIE COMFORT

 FAMILIE COMFORT

“Formule
Privilège”

(28 m² - 4 max)

(28 m² - 4 max)

 GROOT COMFORT

 GROOT COMFORT

Reservering + 30 dagen voor de aankomst:
• Vooruitbetaling van 25% + 20 € reserveringskosten (in het hoogseizoen)
• Het restantbedrag van het verblijf wordt betaald 30 dagen voor de aankomst

(32 m² - 6 max)

Reservering - 30 dagen voor de aankomst:
• Het totale bedrag van het verblijf te betalen bij de boeking
• + 20 € reserveringskosten (in het hoogseizoen)

 KAMPEERPLAATS (6
Caravan 

Camper 

(7.50 m max met de koppelingsslot )
(7.50 m max)
Koelkast verhuur (alleen op reservering: 50 € per week) 

Tent 

Hond 

max)

Groote van uw uitrusting: …..… x …….. meter

(7 m max)

Onze plaatsen hebben een stroomaansluiting volgens Europese norm

• Vooruitbetaling van 25% + 20 € reserveringskosten (in het hoogseizoen)

Huisdier:

(30 m² - 4 max)

 GROOT COMFORT

(31 m² - 6 max)

(31 m² - 6 max)

 FAMILIE COMFORT

• Het restantbedrag wordt bij aankomst betaald.

Ras: ……………………………………
ste

e

Kat 

(1 huisdier per kampeerplaats of stacaravan, honden van de 1 , de 2 categorie en Molosser ras zijn niet toegestaan)

Aantal auto’s: …………….. Nummerplaat: .………………………………………………….………………...
Speciale verzoeken: ………………………………………………………………………………………………..
Ter bevestiging, regel ik het voorschot:

……………………………….. €

 Per credit card (Visa, Mastercard, Eurocard) N°………………….……………………..……………………
Dank u om ons te bellen voor de Verloopdatum en de 3 laatste veiligheidsnummers op de achterkant van u credit card

 Per bankoverschrijving (Vanuit het buitenland: IBAN: FR76 10907 00516 01621163210 39 / BIC: CCBPFRPPBDX)
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de tarieven, de algemene voorwaarden en het uittreksel uit het
campingvoorschrift vermeld op de ommezijde van dit contract en verklaar deze te accepteren en te respecteren.

Datum:
Handtekening:

Camping stempel
en Handtekening:
Stuur ons terug dit contract zullen we een kopie van het terug te keren met de bevestiging van uw reservering

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De camping heeft het recht, iedere bijgevoegd persoon, die bij de reservering niet bekend was, aftewijzen (mits schriftelijk
akkoord van de Directie op voorhand)
- De verblijven die door de camping les Varennes voorgesteld zijn bestemd voor gezinnen en de camping behoudt zich het
recht voor om toegang tot de mensen die niet dit principe zullen respecteren ontkennen. De toewijzing van het veld nummer of
verhuur nummer is aan het oordeel van het management.
- Onze toestemming tot verhuur wordt gegeven volgens beschikbaarheid op het moment van ontvangst van uw contract en
voorschot. Het toekennen van kampeerplaats of stacaravan gebeurt enkel en alleen door de Directie.
- De verhuur geschiedt volgens de geldige tarieven en tegen een voorschot van 25% van de verblijfsprijs + 20 €
administratiekosten.
- Kampeerplaats: Het restantbedrag wordt bij aankomst betaald. Stacaravan: Het restanbedrag wordt betaald 30 dagen voor
de aankomst Voor alle boeken van minder dan 30 dagen voor de aankomst het totale bedrag van het verblijf te betalen bij de
boeking. In het geval van onbetaalde saldo binnen de afgesproken termijn de camping zich het recht voor om de reservering
te annuleren en houdt de aanbetaling
- Geaccepteerde betalingswijzen: contant, credit cards (Visa, Master Card, Eurocard, Maestro), overschrijving per bankgiro.
- Annulering van een verblijf geeft geen enkel recht op vergoeding.
- Verkorting van een verblijf geeft geen enkel recht op vergoeding.
- Na 48 h vertraging in aankomst (zonder schriftelijke verwittiging), wordt uw reservering geannuleerd en is uw kampeerplaats
of stacaravan opnieuw beschikbaar voor verhuur.
- Verschillende soorten borg worden u gevraagd bij aankomst:
- Sleutel voor de slagboom: 10 € per sleutel
- Stacaravan: 250 € voor eventuele beschadiging 80 € of 100 € voor de schoonmaakkosten (krijgt u terug na controle of
deze borg wordt automatisch ingehouden als de stacaravan niet in perfekte staat afgeleverd wordt). Wij stellen de
Eindschoonmaak: 80 € voor een 2 slaapkamers stacaravan en 100 € voor een 3 slaapkamers stacaravan. De
Eindschoonmaak wordt automatisch geteld in geval van sigarettengeur.
De controle wordt gehouden volgens afspraak tussen 8h en 10h. Heeft u geen afspraak gemaakt, dan wordt deze door de
Directie vastgesteld en dient u deze te respecteren. Voor elk vertrek buiten de afgesproken tijd wordt de borg per post
verstuurd.

UITTREKSELS UIT HET CAMPINGVOORSCHRIFT
- Wij adviseren, u bij uw verzekering te informeren als u een verplichting met eigen villegiatyre heeft, die de kosten in geval
van schade in een stacaravan overnemen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door vallende
takken, het weer en diefstal.
- In geval van Niet naleving van campingvooschrift, behoudt zich de leiding het recht voor om het verblijf van de klant te
beëndigen zonder einige schadevergoeding. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast veroorzaakt door
personen die bij hem verblijven.
- De maximale dimensie aan uitrusting is: 7 m voor een tent, 7,50 m (met de pijl) voor een caravan en 7,50 m voor een
camper. Over toegang tot de camping wordt beslist door de verantwoordelijke van de receptie na het overleggen van een
identititeitsbewijs. Personen onder 18 jaren moeten van hun ouders of de verantwoordelijke opvoeder geleid zijn.
- Bezoekers zijn verplicht zich aan te melden bij de receptie. Zij staan onder de verantwoordelijkheid van de
kampeerder/huurder. Zij hebben geen toegang naar het zwembad.
- Vuilniszakken worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers (huisvuil, gescheiden huisvuil, glas, kranten) naast
de ingang. De vuilniszakken voor het gescheiden huisvuil worden verstrekt aan de receptie.
- Bezoekers moeten zich melden bij de receptie. Zij zijn onder de verantwoordelijkheid van de huurder toegestaan. Zij hebben
geen toegang naar het zwembad.
- Kinderen moeten op de camping vergezeld worden door volwassenen (sanitair, speelterrein, zwembad…).
- Teneinde ieders rust te respecteren, zijn geluidsoverlast en luidruchtige spelletjes niet toegestaan.
- Geen enkele tentstructuur is toegestaan op de stacaravanplaatsen als extra slaapplaats. Alle extra installaties (tenten,
dekzeilen, prieel...) worden is strikt verboden. Boottrailers, jetski, quad worden niet geaccepteerd op de camping.
- Het wordt aanbevolen, niet in de stacaravan te roken
- Honden (behalve vechthonden) zijn op de camping toegestaan. Het inentingsboekje van huisdieren wordt u gevraagd bij
aankomst (inenting tegen hondsdolheid moet in orde zijn). De huisdieren moeten aan de lijn gehouden worden binnen de
camping en mogen niet alleen achtergelaten worden (om blaffen tegen te gaan). Een dier per plaats is toegestaan. De
behoeften worden buiten de camping gedaan.
- Het gebruik van individuele gas en elektro barbecues is toegestaan. Houtskoolbarbecues vind u op de camping.
- In geval van onenigheid over naleving van het campingvoorschrift, het huurcontract of naar aanleiding van annulering ervan
om welke reden dan ook en als geen enkele oplossing op redelijke wijze een einde kan maken aan de klacht, is de rechtbank
van La Rochelle als enige bevoegd hier een beslissing over te nemen.

