DE CAMPING OMGEVING QUERCY****
« luister als het regent »
46300 Gourdon
TEL: 05 65 41 06 19
E Mail domainequercy@orange.fr
Internet.domainequercy.com
Seizoen 2019
CAMPING BOEKINGSFORMULIER
CAMPING**** geopend van 27/04 tot 15/09, 87 locaties en 55 accomodaties
Zwembaden, glijbanen service van 27/04 tot 15/09, verwarmd zwembad, animatie periode van 07/07 tot 23/08.
Kleine supermarket en broodservice van 01/07 tot 31/08
CAMPING TARIEVEN
PERIODE

Van 27/04 tot
05/07

Van 06/07 tot
12/07

Van 13/07 tot
16/08

Van 17/08 tot
23/08

Van 24/08 tot
14/09

Locatie

5.60€ [ ]

7.35€ [ ]

9.95€ [ ]

7.35€ [ ]

5.60€ [ ]

Volwassen
Kind +7 jaar

3.85€ [ ]

5.60€ [ ]

7.85€ [ ]

5.60€ [ ]

3.85€ [ ]

Kind -7 jaar

2.80€ [ ]

3.75€ [ ]

5.10€ [ ]

3.75€ [ ]

2.80€ [ ]

Elektriciteit 6A-8A
Voorspellen
genomen Franse en
Europese

3.90€ [ ]

3.90€ [ ]

3.90€ [ ]

3.90€ [ ]

3.90€ [ ]

Gegarandeerde prijzen, tenzij de BTW of toeristenbelasting wordt gewijzigd.
Prijzen zij inclusief BTW, warm water, de toegang tot zwembaden en glijbanen ( broek en korte broek verboden).
Permanente armband ontvangt u bij aankomst in bet hoogseizoen.
Kinderen onder de 2 jaar gratis van 27/04 tot 05/07, van 17/08 tot 14/09
Datum van de geboorte van kinderen..................................................................
TOESLAG PER NACHT
Toeristenbelasting : 0,66€/p.d.p.p vanaf 18 jaar
€ 1,50 bezoeker ( geen toegang tot het zwembad)
Extra auto
2.00 € [ ]
Dieren ( gevaccineerd en aangelijnd 3.00€ [ ]
TENT [ ]

TRAILER [ ]

VOUWWAGENS [ ]

CAMPING CAR [ ]

Naam en achternaam :
Adres:
TEL:
Datum van aankomst na 14u

MAIL:
Datum van vertrek voor 12u

Aanvraagkosten 17 euros (GRATIS Laag en Midden Seizoen 27/04 tot 05/07, 17/08 tot 14/09 en elke on line
reservering) +BORG 30% van de totale factuurbedrag.
Bijgaand treft u de som van………………………………voor het boeken van een vakantielocatie,
of creditcard VISA n°…………………………………..vervaldatum…../……..+de laatste 3 cijfers op de
achterkant van uw creditcard …………….
Kopie van de overschrijving naar Banque Populaire Sarlat 24200 I BAN FR76 1090 7001 0024 2212 3098 639 BIC
Code CCBPFRPPBDX.
Ik heb de boekings voorwaarden gelezen en geaccepteerd
DATUM
HANDTEKENING

GENERALTERMS EN VOORWAARDEN
De camping accepteert boekingen met het oog op de zekerheid van een plaats of accommodatie bij
aankomst. Voor reserveringen gelden onze voorwaarden en condities.
De reservering is geldig na ontvangst van een aanbetaling en € 17 boekingskosten voor de periode
van 06/07 tot 16/08 behalve online reserveren, Het restantbedrag dient betaald te zijn 1 maand voor
aankomst voor accommodaties. Voor standplaatsen kan het restantbedrag bij aankomst worden
betaald.
DE RESERVERING IS GELDIG:
1° voor gehuurde standplaatsen na ontvangst van de aanbetaling
2° voor gehuurde accommadatie na ontvangst van volledige betaling
EN VOLGENS DE CHRONOLOGISCHE ONTVANGST VAN DE AANBETALING
BIJZONDERE VOORWAARDEN
1. In geval van vroegtijdig vertrek, ongeacht welke omstandigheid, blijft het volledige bedrag
van het verblijf verschuldigd.
2. . Gasten dienen, bij aankomst, verandrede omstandigheden die evt. Effect hebben op de
kosten van het verblijf, meedelen.
3. Latere aankomst dient te worden doorgegeven om zeker te zijn van de reservering. Zonder
bericht binnen 24 uur na het begin van de huurperiode vervalt het recht op de gereserveerde
plaats. In geval van annulering langer dan 30 dagen voor de huurperiode wordt de
aanbetaling terug betaald, met uitzondering van de boekingskosten. Bij annulering binnen
30 dagen zal geen terugbetaling plaatsvinden.
Deze overreenkomst is bindend voor de twee partijen.
Beste gasten,
Deze verduidelijking is noodzakelijk om misverstanden te voorkomen.
Wij danken u voor uw vertrouwen en hopen dat u geniet van uw verblijf.
Hoe heeft u van ons gehoord?
[ ] ADAC
[ ] Vrienden, familie
[ ] ANWB
[ ] Bureau van Toerisme
[ ] Guide Routard
[ ] Camping+ kwaliteit
[ ] Alan Rogers
[ ] F.F.C.C
[ ] Anders…
[ ] Internet
[ ] ACSI
[ ] Loca Entertainment
Alvast bedankt voor uw tijd.

