
Camping Les Trois Sources
46190 CALVIAC
+33(0)5 65 33 03 01
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CUSTOMER :

Naam: Voornaam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Land: Telefoon:

Email:

DEELNEMERS

Naam Voornaam Geboortedatum

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Bankov erschrijv ing

IBAN FR76 3000 4019 6900 0101 0078 370

BIC BNPAFRPPBRV

Betaling Ik heb kennisgenomen van de huurvoorwaarden en ik verklaar deze te accepteren.

Huurder verklaart in het bezit te zijn van een W.A. verzekering, welke eventuelle schade aan het gehuurde dekt.

Datum :

Akkoordv erklaring d.m.v . ondertekening :

STAANPLAATS

Aankomstdatum : Vanaf 14,00 uur

Vertrekdatum : Voor 12,00 uur

Aankomstdatum
Van 20/06/15 Van 5/07/15 Van 12/07/15 Van 16/08/15 Van 23/08/15 Totaal

Tot 4/07/15 Tot 11/07/15 Tot 15/08/15 Tot 22/08/15 Tot 12/09/15

Staanplaats

Forfait 2 pers + 1 tent + 1 motorvoertuig + 
electriciteit 10A 16 € x ……nachten 20 € x ……nachten 26 € x ……nachten 20 € x ……nachten 16 € x ……nachten =

Extra personen ouder van 2 jaar 3,50€ x ……nachten x …...pers.
4,00€ x ……nachten x 

….pers.
6,00€ x ……nachten x 

...pers.
4,00€ x ……nachten x 

...pers.
3,50€ x ……nachten x 

...pers. =

Toeristenbelasting (verplicht) 0,50€ x ………………..nachten x …………………persoonen van 13 jaar =

Extra

Gevaccineerd huisder 2,50€ x ……nachten 2,50€ x ……nachten 3,50€ x ……nachten 2,50€ x ……nachten 2,50€ x ……nachten =

Extra motorvoetuig 3,50€ x ……nachten 4,00€ x ……nachten 4,00€ x ……nachten 4,00€ x ……nachten 3,50€ x ……nachten =

Extra tent 3,50€ x ……nachten 4,00€ x ……nachten 4,00€ x ……nachten 4,00€ x ……nachten 3,50€ x ……nachten =

Kinderpakket 6,00€ x ……..nachten =

koelkast met vriesvak 5,00€ x ……..nachten =

Koelkast 4,00€ x ……..nachten =

Totaal verblijf (A)(A)=

Aanbetaling 25% van totaal kosten (B=Ax25%)(B)=

Annuleringverzekering 20€ (facultative) (C=20€)(C)=

Totaal kosten (D=A+C)(D)=

Totaal bij de reservering (E=B+C)(E)=

Restantsaldo 30 dagen voor aankomst  (F=D-E)(F)=



Reservering 

Reserveringen kunnen worden gemaakt met behulp van het boekingsformulier. Na ontvangst van uw boeking 
en uw aanbetaling en afhankelijk van de beschikbare ruimte, sturen wij u een bevestiging. 
Alle huren zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. Minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun 
wettelijk vertegenwoordiger (=ouder(s) of voogd). 

Betalingsvoorwaarden 

Een aanbetaling van 25% van de huur moet worden gedaan bij de reservering. Het restantsaldo dient te worden 
betaald 
uiterlijk 30 dagen voor aankomst (voor reserveringen die vallen binnen de 30 dagen termijn dient het restantsaldo te 
worden betaald op de dag van aankomst). 
Zonder betaling van het restantsaldo binnen de gestelde termijn, behouden wij ons het recht voor uw reservering te 
annuleren, in welk geval de aanbetaling van 25% wordt verbeurd verklaard. 
De camping accepteert betalingen per cheque, credit- of bankcard en contant geld. 
Bij aankomst wordt een zekerheid gevraagd van € 200,00 (cash) te weten: 
- Een voorschot van € 150,00 voor het gehuurde; deze waarborgsom wordt, na inspectie, bij vertrek terugbetaald, 
- Een borg van € 50,00 voor schoonmaakkosten; deze waarborgsom zal worden teruggegeven nadat bij controle van 
de netheid alles in orde is bevonden. 
In geval van te late aankomst in of vervroegd vertrek uit de boekingsperiode, kan geen aanspraak op restitutie worden 
gemaakt. 

Annulering door de opdrachtgever 

In geval van annulering van het verblijf zal de aanbetaling van 25% als compensatie voor contractbreuk worden 
beschouwd en mitsdien niet worden terugbetaald. 
Als u op het moment van de boeking een annuleringsverzekering hebt afgesloten en betaald worden de betaalde 
voorschotten vergoed in onderstaande gevallen (e.e.a. te staven met bewijsstukken): ernstige ziekte of ernstig letsel of 
de dood van uzelf of uw echtgenote een van uw (schoon)ouders of kinderen, schoonzonen en -dochters, overlijden van 
een broer, een zuster ; materiële schade aan uw eigendommen waarbij uw aanwezigheid ter plaatse noodzakelijk is ; 
ontslag wegens economische redenen; ongeval of diefstal van uw voertuig en / of caravan tijdens de reis naar uw 
vakantieadres ; het, na de datum van de reservering, verkrijgen van een nieuwe werkkring met aanstelling voor 
onbepaalde tijd. 
De premie van de annuleringsverzekering wordt niet terugbetaald. Alle annuleringen dienen per aangetekende brief 
met bericht van ontvangst binnen 48 uur vóór aankomst te geschieden.(poststempel geldt als bewijs van tijdige 
verzending), 

Reglement van orde 

De kampeerder dient de regels van de camping en het bijbehorende zwembadcomplex te respecteren. 
Het plaatsnummer wordt toegekend door het management van de camping bij aankomst. Iedereen die niet vooraf is 
ingeschreven mag niet op de camping verblijven zonder toestemming van de directie. Uw bezoekers dienen zich 
derhalve aan de balie te melden. 
Toegang tot het zwembad is gratis en gereserveerd voor kampeerders. Om hygiënische redenen zijn lange 
zwembroeken (tot op de knieën) en/of shorts niet in het zwembadcomplex toegestaan. 
Honden zijn op de camping toegestaan, maar deze moeten zijn gevaccineerd (bewaar derhalve het vaccinatieboekje 
bij uw identiteitspapieren) en ten alle tijde zijn aangelijnd ( honden van de eerste categorie (pittbull, mastief e.d.) en de 
tweede categorie (rotweiler e.d.) zijn op de camping niet toegestaan. 
Het gehuurde en de plaats moeten vrij gemaakt zijn op het afgesproken uur anders wordt er een extra nacht in 
rekening gebracht. 
Voertuigen kunnen worden geparkeerd bij de kampeerplaats of bij het gehuurde. 
Op de camping is de maximum snelheid 10 km per uur.
Het management behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige terugbetaling 
personen te verwijderen die zich niet aan dit reglement van orde houden, met name kan daarbij worden gedacht aan 
vooral lawaai 's nachts en/of onjuiste informatie geven over de bewoners van de gehuurde plaats. 
Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. 
De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of vernieling van persoonlijke eigendommen 
van de kampeerder, veroorzaakt door derden. 

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een fijne vakantie.�


