Hoe komt u aan ons adres ?
Via een advertentie? Welke? ………………………………………………………………………………………………………
Via internet ?
Welke website ? …………………………………………………………………………………………….
Anders? …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RESERVERINGSCONTRACT 2019
 Vraag de beschikbaarheid van uw reservering na per telefoon, fax of email
Stuur het bijgesloten kontrakt, vergezeld van uw aanbetaling, terug. . Het kontrakt geldt voor beide partijen. De maximale
capaciteit van het gehuurde mag niet worden overschreden, evenals het aantal personen dat is opgenomen in de
overeenkomst.
Uw reservering , alsmede de ontvangst van uw aanbetaling zal door ons per post worden bevestigd.

Naam : ……………………………………………………………………… Voornaam :………………………………………………………………

Adres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode :……………………………………………………… Stad:……………………………………………………………………………………..
Land :…………………………………………………………………… Telefoonnummer …………………………………………………………..
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik wil reserveren op Camping Les Acacias voor de periode : van………………………..tot……………………
STAANPLAATSEN
□
□

Tent
Caravan

VERHUUR

N° place :………………………..

Keuze van het onderkomen :


. Lodge victoria 5p.30 m2.



. Stacaravan IRM super vénus 4p.

Volwassene extra



. Stacaravan O’Hara 2/4p.19m2

Kind van 4 tot 10 jaar



. Stacaravan O’Hara 4/6p.27m2

Elektriciteit 6 amp



. Stacaravan O’Hara 4/6p.29m2

Elektriciteit 10 amp
Extra tent



. Stacaravan O’Hara 6/8p. 30m2

Prijs
Staanplaats

Huisdier

Huurbedrag totaal per dag : € …………..………
Aantal dagen:
……………… x
Totaalbedrag van verblijf: € ……………………
Vooruitbetaling (30 % van het huurbedrag) = € ………………
Administratiekosten : € 17 +
TOTAAL vooruit te betalen = € ………….………

Betaling van

€ ................. per

Bankoverschrijving

Huurbedrag totaal per week : € ......……...........
Aantal weken:
................... x
Totaalbedrag van verblijf:
€ ........……..........
Vooruitbetaling (30 % van het huurbedrag) = € …………………
Administratiekosten : € 17 +
TOTAAL vooruit te betalen = € ………………..…

Postwissel

compte: IBAN FR76 1680 7001 1632 6274 0321 831
BIC CCBPFRGRE

Credit card

N° ………………………………………………………………………………………………- geldig tot: ………………………..…

Ik heb kennis genomen van de algemene verhuur- en reserveringsvoorwaarden en ga hiermee akkoord.
camping ………………………….
Datum :………………………..
CAMPING
LES ACACIAS - Voor
LES akkoord
TOURS: - 26340 VERCHENY Tel (0033)Bevestiging
04 75217251
Fax : (0033) 04 75217
Handtekening huurder
E-MAIL : infos@campinglesacacias.com
sarl au :capital de 7600 E- Siret 451 143 507 00015 code NAF 552 C

Camping les Acacias – 26340 VERCHENY – FRANCE – email: infos@campinglesacacias.com

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN
1) Reservering:
a - Staanplaats : Aankomst elke dag mogelijk . Het vertrek tijdens het hoogseizoen dient plaats te vinden vóór
12.00 uur ‘s middags. De prijzen gelden per nacht van 12.00 uur tot 12.00 uur. Voor de gereserveerde
staanplaatsen geldt dat het nog te betalen bedrag betaald dient te worden bij aankomst. Voor de nietgereserveerde staanplaatsen geldt dat het totaalbedrag betaald dient te worden de dag vóór vertrek.
b – Verhuur: De huur van accomodatie tijdens het hoogseizoen loopt van zaterdag 15.00 uur tot de volgende
zaterdag 10.00 uur. De betaling van het nog openstaande bedrag dient geregeld te worden op de dag van aankomst.
U kunt bezit nemen van uw huuraccommodatie op de dag en uur, zoals is geregeld in uw reserveringsovereenkomst
en na betaling van een borg van € 200,--, terug te betalen na inventarisatie bij uw vertrek. Onderverhuur is niet
toegestaan. Controleer bij aankomst de staat en inventaris van uw onderkomen en geef afwijkingen zo spoedig
mogelijk door. De accommodatie wordt in goede en schone staat opgeleverd en dient in dezelfde staat te worden
teruggegeven. Zo niet, zal er een forfaitair bedrag van € 40,-- worden ingehouden op uw borg. De accommodatie
mag niet door meer personen worden bezet, dan waarvoor het is bestemd. De huur van een accommodatie betreft :
caravan, stacaravan of bungalowtent, waarbij inbegrepen : een auto, het aantal personen dat in het contract is
omschreven, water, elektriciteit en gas. Wij verstrekken u alle noodzakelijke materialen om uw verblijf aangenaam
te maken, slechts uw linnengoed en lakens dienen te worden meegenomen. Huur hiervan is mogelijk.
c- Contract : De reservering dient te geschieden door het getekende contract terug te sturen, vergezeld van uw
vooruitbetaling van 30 % van de totale kosten, inclusief € 15,-- administratiekosten. Het restant is verschuldigd
direct bij aankomst. Het niet-nakomen van deze voorwaarden, brengt ontbinding van de overeenkomst met zich
mee. U zult per kerende post een bevestiging van uw reservering ontvangen.
De geldigheid van uw reservering vervalt, indien u binnen 24 uur na de afgesproken huurdatum de
huuraccommodatie niet heeft betrokken. Daarna wordt het aan u verhuurde onderkomen of de staanplaats aan
anderen verhuurd.
De receptie staat tot 20.00 uur tot uw beschikking, maar in dringende gevallen kunt u ons altijd benaderen.
2) Huisdieren – Bezoekers :
Bezoekers zijn toegestaan, maar staan onder verantwoordelijkheid van de hoofdhuurder en dienen € 3,00 per
persoon per dag te betalen. Zij dienen hun voertuig buiten de camping op ons parkeerterrein te parkeren.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd en zij worden uitgelaten buiten de camping.
3) Annulering:
In het geval u uw boeking annuleert, zullen de administratiekosten niet worden terugbetaald. Daarnaast zult u ons
verschuldigd zijn: 20 % van de totale huurkosten, indien u de reservering annuleert uiterlijk 30 dagen voor de
afgesproken aankomstdatum en 100 % van de totale huurkosten, indien u annuleert binnen 30 dagen voor de
afgesproken aankomstdatum of indien u de accomodatie of staanplaats niet heeft betrokken binnen 24 uur na de
afgesproken aanvangsdatum. Wij adviseren u derhalve om een annuleringsverzekering af te sluiten.
4) Nadere bepalingen:
Bij aankomst zal u , tegen betaling van € 15,00 borg, een electronische sleutel worden overhandigd voor de
slagboom bij de ingang van de camping. Alle clienten dienen zich te houden aan het campingreglement dat bij de
receptie en het sanitair is opgehangen. De prijzen zijn exclusief € 0,30 toeristenbelasting per persoon.

Route beschrijving:
Vanaf Parijs en Luxmburg : de Route du Soleil ( A7)
richting Lyon – Valance. Afslag Valance-Sud. Daar
richting Crest / Gap nemen via de D111. Na Crest de
provincialeweg D93 richting Die / Gap aanhouden.
Na Saillans rijdt u nog 5 minuten en vindt u ons aan
de rechterkant van de weg.
Vanaf Marseille: de A7 volgen richting Valance-Sud.

Service op de camping : Restaurant, ook afhalen Warme bakker – Kranten – IJs - Zaal met satelliet TV
en spelletjes – Telefooncabines – Internet. Grote
multifunctionele zaal voor groepen: reünies, seminars,
bruiloften en partijen. Verhuur van kano’s voor tochten
door de Gorges van Saillans: vraag naar de folder.
Tijdens hoogseizoen: kinderclub, campingwinkel,
strandartikelen en gasverkoop.

afslag Loriol nemen richting Crest/Gap D 104. Na
CAMPING LES ACACIAS - LES TOURS - 26340 VERCHENY - FRANCE
Crest, zie boven

www.campinglesacacias.com - www.drome-canoe.com

