
 

 

 

 

 

LAST NAME …….……...…….………………..... First name ………..…………………  Date of birth .…. /…… /…….. 

Address …………………..…………………………………………………………........…………………………………..... 

Post code / Town / Country …………………………………………………………………………………………………... 

Phone ……………………………..… Mobile ……….……………………... E-mail ………………………………………. 

Persons staying: 

LAST NAME ……………………………………... First Name  .…………………………….. Date of birth …. / …. / ….. 

LAST NAME ……………………………………... First Name  .…………………………….. Date of birth …. / …. / ….. 

LAST NAME ……………………………………... First Name  .…………………………….. Date of birth …. / .… / ….. 

LAST NAME ……………………………………... First Name  .…………………………….. Date of birth …. / …. / ….. 

LAST NAME ……………………………………... First Name  .…………………………….. Date of birth …. / …. / ….. 
 

Date of arrival: ………………………………..….……   Date of departure: .…….……………………...…………….. 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
- Covid19: Repayment of the sums already paid, for any cancellation with a medical certificate (positive test).  

- We will control your health pass at your arrival on our campsite (according to current regulation). We will give your 
bracelets after your health pass presentation. 

 

Pets:  Dog    Breed: ………………………………     Cat               

(only 1 per pitch or accommodation, dogs of 1
st
, 2nd category and molosser are not allowed) 

 

Number of cars: ………….    Registration numbers: ……..……………….……...………………………………….... 

Special request: .………………………………………….………………………………………………………………….. 
 

To confirm, I make a first payment by:                         Amount: ............................................ € 
 

 Bank transfer (from a foreign country IBAN: FR76 10907 00516 01621163210 39 / BIC: CCBPFRPPBDX) 
 

 Credit card (Visa, MasterCard, Eurocard, Maestro) N°………………….……………………………………………… 
Please call us to communicate your expiry date (first side) and your 3 last security numbers (see overleaf) 
 

I have read and herewith accept the terms of booking. I accept that there can be no refunds in the event of an 
early departure. 
 

Date:                          Stamp and signature of the campsite: 

Signature:   

             
 
 

 CAMPING PITCH (6  max) 

 
 

Caravan                          Motor home / Camper van               Tent        
 

     (7.50m max with the caravan coupling)                                 (7.50m max)                                                    (7m max) 

     

Size of your equipment: …… x …… meters 
 

Fridge rental (on booking only: 50 € per week)                            All our electric hook-ups are at the European standard 
 
 
 

Please send us back this contract, we will return a copy of it with the confirmation of your reservation 

 

BOOKING FORM – CAMPING PITCH 
Camping les Varennes – Raise Maritaise – BP 20026 – 17580 Le Bois Plage en Ré 

Phone: +33 546 09 15 43 – info@les-varennes.com – www.les-varennes.com 

Customer Number: 
……………….......... 
 
Validation Date:  
…………………...... 

-Down payment of 25% + 20 € booking fees (during the high season)      -The balance of the stay is payable at the arrival 



 

 

CAMPING PITCH RESERVATION POLICIES 

- Our rental agreement is made, according to availability at the point of receipt of your signed contract with the 
appropriate deposit. The stays which are proposed by the campsite les Varennes are destined to families and the 
campsite reserves the right to deny access to people which won’t respect this principle.  

- The allocation of the pitch number or rental number is at the discretion of the management. 

- The campsite reserves the right to deny access to persons which are not mentioned on the booking form 
(unless prior written agreement) 

- The booking will only be considered after receipt of a signed booking form and a deposit amounting to 25% of 
the cost of the stay + 20€ booking fees. The booking will only valid after written confirmation by the campsite. 

- The balance must be paid on arrival for pitches.  

- Acceptable payment method: cash, credit card (Eurocard, Maestro, Mastercard, Visa) or bank transfer 

- In case of booking cancellation or early departure the fees already paid will not be reimbursed. 

- If you are not arrived within 48 hours of your arrival delay (and without having informed the management) your 
reservation will be cancelled and will be free to rent your booked pitch or accommodation. 

- At your arrival a security deposit of 10 € will be requested for the key Gate. It will be returned at your departure. 

Prices are subject to VAT at a rate of 10 %. Any modification of the VAT rate will be reflected in a modification of 
the price including tax. 

Extract from rules of procedure 

- In case of breach of the rules, the management reserves the right to terminate (without refund). Each occupier is 
responsible for the behaviour or noises caused by persons residing on his/her pitch. 

- Admission will be authorised by the manager after presentation of an identity card.  

- The maximum size of the equipment is: 7 meters for a tent, 7.50 meters for a caravan (with the caravan 
coupling) and 7.50 meters for a camper van.  

- Minors may stay at the campsite whilst accompanied by a person having legal authority over them. 

- Visitors must present themselves at the reception upon arrival. Whilst of the campsite they remain the 
responsibility of the tenant and they are no allowed access to the swimming pools. 

- Children must always to be accompanied by their parents / guardians whilst on the campsite (sanitary block, 
playground, swimming-pools, etc…) 

- Please respect the other guest using the campsite. Noise and loud games will not be tolerated. 

- Boat trailers, jet-ski and quad bike trailers are not allowed in the campsite. 

- Garbage has to be deposited in containers provided near the entrance. 

- Dogs (except dogs of 1st, 2nd category and molosser) are accepted on the campsite (only one per mobile home 
or per pitch). The health record of each pet will have to be shown on arrival (vaccination against rabies). They will 
have to be kept on a leash as soon as they arrive in the campground and for the whole duration of the stay. 

- Personal Gas or electric barbecues are authorised. Charcoal barbecues are forbidden on the campsite. 

“La Rochelle courts” have sole legal competence in case of any disputes. 

 



  

 

 
 

 

NAAM ……………………………….... Voornaam ……...………………… Geboortedatum …… /…... /…..… 

Adres ……..………………………………………………………………………………………………………...… 

Postcode / Woonplaats / Land ……………………………………………………………………….………….… 

Tel …………………………… Mobiele Telefoon ……………………….. E-Mail ………………………………. 
 

Medereizigers:  
Naam  .…………………………..…. Voornaam  .…………………….  Geboortedatum  .…..… /….… /…...… 

Naam  ..…………………………..… Voornaam  .…………………….  Geboortedatum  .…..… /….… /…...… 

Naam  .…………………………..…. Voornaam  .…………………….  Geboortedatum  .…..… /….… /…...… 

Naam  .…………………………..…. Voornaam  .…………………….  Geboortedatum  .…..… /….… /…...… 

Naam  .…………………………..…. Voornaam  .…………………….  Geboortedatum  .…..… /….… /…...… 
 

Aankomstdatum: ….………………………………..   Vertrekdatum: ……………………………………….… 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Covid19: Terugbetaling van de reeds betaalde bedragen, voor elke annulering met een medisch attest (positieve test). 

- Wij controleren uw gezondheidspas bij uw aankomst op onze camping (volgens de geldende regelgeving). We zullen je 

armbanden geven na je gezondheidspas presentatie. 

 
Huisdier:  Hond  Ras: …………………………………… Kat    
(1 huisdier per kampeerplaats of stacaravan, honden van de 1

ste
, de 2

e
 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:       Het stempel van het camping 

Handtekening:      en Handtekening:  
 

 
 

Stuur ons terug dit contract zullen we een kopie van het terug te keren met de bevestiging van uw reservering 

 KAMPEERPLAATS (6  max) 
 

                   Caravan                             Camper                            Tent   
      (7.50 m max met de caravan koppeling )                   (7.50 m max)                                       (7 m max) 

 

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

Koelkast verhuur (alleen op reservering: 50 € per week)  

 

Onze plaatsen hebben een stroomaansluiting volgens Europese norm. 
 

• Vooruitbetaling van 25% + 20 € reserveringskosten (in het hoogseizoen)                           • Het restantbedrag wordt bij aankomst betaald  

 

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

Bel ons op: +33 546 09 15 43 - info@les-varennes.com - www.les-varennes.com 

Klantnummer:  

………………… 

Validatie datum:  

…………………



 

ALGEMENE VOORWAARDEN - KAMPEERPLAATS 

- 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. 

- Het saldo van het verblijf dient bij aankomst betaald te worden. 

- 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. 

- Een deposito van 10 € voor de slagboomsleutel wordt bij aankomst gevraagd en bij vertrek geretourneerd. 

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 campingvoorschrift, behoud zich de leiding het recht voor om het verblijf van de klant te 
beëindigen 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 meter voor een tent, 7,50 meter (met de caravan koppeling) voor een caravan en 
7,50 meter 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. 

- Boottrailers, jetski, quad worden niet geaccepteerd op de camping. 

- 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 individueel gas en elektro barbecues is toegestaan. 

- 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. 

 


