BOOKING CONTRACT
Naam / Name:

Voornaam / First name:

BETAALMETHODE / MEANS OF PAYMENT
Franse ordercheque SARL ISACRIS

Adres / Address:
Postcode / Postal code:

Plaats / City:

Land / Country:

Telefoon / Phone:

Mobiel / Mobile :

E-mail / Email:

Postwissel / Postal order
Bankoverschrijving / Bank transfer
IBAN: FR7630004024020001004514648

Hoe hebt u onze camping leren kennen? How did you find out about the campsite ?

BIC: BNPAFRPPXXX

Toeristenbelasting niet inbegrepen / Tourist tax not included

Gezinssamenstelling / Family composition:

2

Ik verklaar de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee in
te stemmen.
I declare that I have read and do hereby agree to the general terms and
conditions of rental.

3

Datum / Date:

Naam / Name:

Voornaam / First name:

Geboortedatum / Date of birth:

1

4
5
Hond / Dog: slechts 1/only one

Hondenras / Dog breed:

Aankomstdatum / Date of arrival:

Vaccinatiedatum / Date of vaccination:

“Goed voor akkoord” + handtekening:
“For agreement” + signature:

Vertrekdatum / Date of departure:

STAANPLAATS / PITCH: van 12 u. tot 12 u. / From 12 pm to 12 pm

HUURACCOMMODATIE / ACCOMMODATION: van 15 u. tot 10 u. / From 3 pm to 10 am























Staanplaats Standaard / Standard pitch
Staanplaats met elektriciteit / Pitch with electricity
Staanplaats Comfort (elektr. + afvoer) / Pitch big comfort Caravan
Extra persoon > 13 jaar / Additional child older than 13
Kind 8-13 jaar / Child between 8 and 13
Kind 2-7 jaar / Child between 2 and 7
Kind < 2 jaar gratis / Child between 0 and 2 free of charge
Huisdieren / Pets
Extra tent / Additional tent
Koelkast (minstens 3 nachten) / Fridge (3 nights minimum)
Extra wagen / Additional car

Voorschot / Deposit:
Totaal bestelling / Order total:

Cottage 4 pers. - 2 slpk. - 1 bdk.
Cottage Family 6 pers. - 3 slpk. - 1 bdk.
Coco Sweet 4 pers. - 1 slpk.
Lodge Kenya 5 pers. - 2 slpk.
Lodge Victoria 5 pers. - 2 slpk.
Optie eindschoonmaak (Housekeeping house)
Babyset (baby kit)
Huisdieren / Pets
Extra wagen / Additional car

Voorschot / Deposit:
Totaal bestelling / Order total:

Annuleringsverzekering (facultatief) 2,70% van het bedrag voor het verblijf
Cancellation insurance (optional) 2.70 % of the amount of your stay

Annuleringsverzekering (facultatief) 2,70% van het bedrag voor het verblijf
Cancellation insurance (optional) 2.70% of the amount of your stay

Voorschot betaald (30 % van het verblijf):
Down payment (30% of the amount of your stay)

Voorschot betaald (30% van het verblijf):
Down payment (30% of the amount of your stay)

Totaal te betalen vandaag / Total to be paid today:

Nog te betalen / Still to pay:

30350 LEZAN – Frankrijk

Dossierkosten 15 euro / Booking 15 euros:

Dossierkosten 15 euro / Booking 15 euros:

Totaal te betalen vandaag / Total to be paid today:

Camping Le Mas des Chênes
760 Route des Cévennes RD 982

Nog te betalen / Still to pay:

Het saldo voor het verblijf dient 30 dagen voor aankomst te worden betaald.
The balance of the stay will be paid 30 days before arrival.

Tel.: +33 (0) 4 66 54 48 30
www.campingdumasdeschenes.com
Info@campingmasdeschenes.com

