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 2018
CAMPING BOEKINGSFORMULIER
CAMPING**** geopend van 21/04 tot 15/09, 87 locaties en 55 locaties
Zwembaden, glijbanen service van 21/04 tot 15/09, verwarmde zwembad, animations periode van 08/07 tot 24/08.
POWER POINT en BROOD van service 01/07 tot 31/08
CAMPING TARIEVEN
PERIODE

Van 21/04 tot
06/07

Van 08/07 tot
14/07

Van 15/07 tot
11/08

Van 12/08 tot
18/08

Van 19/08 tot
15/09

Locatie

5.55€ [ ]

7.30€ [ ]

9.95€ [ ]

7.30€ [ ]

5.55€ [ ]

Volwassen
Kind +7 jaar

3.80€ [ ]

5.55€ [ ]

7.80€ [ ]

5.55€ [ ]

3.80€ [ ]

Kind -7 jaar

2.75€ [ ]

3.70€ [ ]

5.05€ [ ]

3.70€ [ ]

2.75€ [ ]

Elektriciteit 6A-8A
Voorspellen
genomen Franse en
Europese

3.80€ [ ]

3.80€ [ ]

3.80€ [ ]

3.80€ [ ]

3.80€ [ ]

Gegarandeerde prijzen, tenzij zij worden gewijzigd of BTW
Prijzen zij inclusief BTW, warm water, de toegang tot zwembaden en glijbanen ( broek en korte broek geen zwemmen).
Permanente armband gegeven bij aankomst in bet hoogseizoen.
Kinderen onder de 2 jaar gratis van 21/04 tot 06/07, van 18/08 tot 15/09
Datum van de geboorte van kinderen..................................................................
TOESLAG PER NACHT
Toeristenbelasting : 0,55€/dag/persoon vanaf 17 jaar+
€ 1,50 bezoeker toegang tot het zwembad
Extra auto
2.00 euros [ ]
Dieren ( gevaccineerd en aangelijnd 3.00€ [ ]
Acces Card : borg bil aankomst van 100€ en de terugkeer van de dag van vertrek
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 Lag en Midden Seizoen 21/04 tot 06/07, 18/08 tot 15/09 en elke on line
reserveringen) +BORG 30% van de totale afterkbare eindfactuur.
Bijgaand treft u de som van………………………………voor het boeken van een locatie, check, check vakantie,
Postwissel of creditcard VISA n°…………………………………..vervaldatum…../……..+de laatste 3 eijfers op de
Achterkant van uw kredietkaart of overschrijving……………. Banque Populaire Sarlat 24200 I BAN FR76 1090 7001
0024 2212 3098 639 BIC Code CCBPFRPPBDX.
Ik lees uw boeking voorwaarden op de keerzijde en deze te aanvaarden. DATUM
HANDTEKENING

GENERALTERMS EN VOORWAARDEN
De camping accepteert boekingen met het oog op garantie pitch een klant ICT gouden jaar
accommodatie op arrival. Reservation is onderworpen aan voorwaarden en condities.
De reservering is effectief will be ontvangst van een cheque als aanbetaling en € 17 boekingskosten
voor de rode IS(08/07 tot 17/08) behave online reserveren, toegestane termijnen verschuldigde
saldo 1 maand voor aankomst voor accommodaties en bij aankomst voor de standplaatsen.

De reservering wordt van effecive :
1° voor gehuurde standplaatsen na ontvangst van de aanbetaling
2° voor gehuurde accommodatie na ontvangst van volledige betaling

En volgens de orde van de chronologische recerption van de aanbetaling
BIJZONDERE VOORWAARDEN
1.In geval van vroegtijgig vertrek, welke omstandigheid, het volledige bedrag van het verblijf
restes verschuldigd.
2. Customersmust hoogte de camping bij aankomst van die omstandigheden jaar hebben elke
uitwisseling effect op de kosten van het verblijf.
3.Klanten moeten op de hoogte de camping van « eventuele late aankomst in om reserves te
houden van haar valid. If niet op de hoogte binnen 24 uur na het begin van de voorbehouden
tijdschrift, de camping hebben het recht om goud te huren accommodatie the pitch. GEVAL 30
dagen als annuleringsdatum priori geboekt, aanbetaling de be terug te betalen aan de klant.
Boekingskosten terugbetaling niet.
Indien de annulering plaatsvindt minder dan 30 data gereserveerd. Priori de aanbetaling niet zal
worden conseillers.
Deze overeenkomst heft een waarde van het contract en die de twee partijen.
Beste klanten,
He twas noodzakelijk deze verduidelijking in om te voorkomen dat dubbelzinnigheid ‘alle’.
Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u genieten van uw verblijf.
Hoe heft u van ons gehoord?
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] ADAC
] ANWB
] Guide Michelin
] F.F.C.C
] Alan Roger
] ACSI
] Camping + kwaliteit

Si alvast bedankt voor uw tijd.
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] Vrienden, familie
] Bureau van Toerisme
] Trigano
] Internet
] Andere
] Loca Entertainment

