Boekingsformulier 2019

Camping le Capeyrou
24220 Beynac et Cazenac
Tel 00 33 5 53 295 495
www.campinglecapeyrou.com
contact@campinglecapeyrou.com
Long. 01°08’55’’E Lat. 44°50’18N

Verhuur Prijs Lijst
11/05 tot 25/05
14/09 tot 30/09

25/05 tot 15/06
31/08 tot 14/09

15/06 tot 06/07

06/07 tot 13/07

13/07 tot 31/08

290 €

370 €

520 €

670 €

850€

48 €

58 €

/

/

/

L’Aventurière tent
Te huur van zaterdag tot
zaterdag

L’Aventurière tent
Speciaal weekend lag seizoen
(Minimum 2 nachten, prijs per
nacht)

0.66 € per person per nacht
Inrichting / 5 Pers maximum
Tuinameublement, half overdekt terras (2x5m), barbecue. Leefruimte met
open keuken (2,50mx5m) : keuken met stromend water, gaskooktoestel,
koelkast, tafel en stoelen.
1 slaapkamer (2,50x2,50 m) met 2-persoonsbed (140x200 cm), 1
slaapkamer met stapelbed (90 cm) + 1-persoonsbed (90x200cm),
dekbedden, kussens (eigen linnengoed meenemen).
Inbegrepen ‘n 3pers. bijzettentje (245x165 cm) als speel of slaapruimte
voor de kinderen! Geen huisdieren.

Uw verblijf
Aankomstdatum:

Vertrekdatum :
Aantal personen

Volwassenen :

Hoe heb je over ons gehoord ?

Aantal en Leeftijd van de kinderen:

Uw
Naam :
Voornaam :
Adress :
Postcode :
Plaats :
Land :
Tel :
Email :

Paspoort/ID :
Afgiftedoor :
Geboortedatum en plaats :

Datum :

Voertuig :
Kentekenplaat :

Aanbetaling
Aanbetaling 25 % van het totale bedrag van uw verblijf +
Reserveringkosten (alleen in juli en augustus) : 10 € : …………€
Restant 30 dagen voor aankomst
□ Bankoverschrijving (Voeg de verwijzing)
□ Credit card N° :
Vervaldatum :

Ik verklaar kennis te hebben genomen van
de tarieven en de algemene
huurvoorwaarden.
Datum en Handtekening :

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN
1.

De reservering is alleen geldig:
a. na ontvangst van een volledig ingevuld reserveringsformulier
b. voor de huur van een l’Aventuriere tent: na ontvangst van 25% van het totale bedrag + 10 €
reserveringskosten*. Voor ’n reservering van 2 nachten, vragen wij 1 nacht als aanbetaling.
Een bevestiging wordt u toegestuurd. Wilt u deze bij aankomst aan de receptie tonen.
2. De reservering mag niet doorgegeven of onderverhuurd worden aan derden.
3. Het totale bedrag dient betaald te worden 30 dagen voor aankomst.
4. In geval van voortijdig vertrek of verlate aankomst heeft u geen recht op restitutie.
5. De tenten zijn beschikbaar van 15.00 uur tot 10.00 uur. De reservering vervalt 1 dag na uw aankomstdatum
(om 14.00 uur). Nadien, kunt u geen aanspraak meer maken op uw reservering en aanbetaling.
6. Wijzigingen:
a. Wijzigingen tot een maand voor aankomst indien planningsmogelijkheden. Zou u annuleren, de
aanbetaling van 25% vervalt aan Le Capeyrou
b. Minder dan een maand voor aankomstdatum, alle reeds ontvangen bedragen vervallen aan
Le Capeyrou.
Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten.
7. Wij vragen een borg van 200 € en ’n borg van 50€, bij aankomst te betalen. U bent verantwoordelijk voor
het schoon achterlaten van uw onderkomen. Wij controleren dit voor uw vertrek. Indien het niet schoon
wordt achtergelaten behouden wij de borg van 50 €. Bij eventuele schade of vermissing wordt dit in rekening
gebracht.
U kunt de borg in cash of credit card (Mastercard of Visa; geen Maestro) betalen.
8. Huisdieren zijn niet toegestaan in onze l’Aventuriere Tenten.
9. Verzekeringen: U dient een WA verzekering te hebben.
10. U dient zich aan de regels van de camping te houden die u aantreft bij ingang van de camping.
11. Zou u bezoekers willen ontvangen, dient u ze te melden voortijdig bij de receptie. Het bezoekerstarief geldt
vanaf het moment van binnenkomst tot maximaal 3 uur. Blijft men langer en/of bij gebruik van het zwembad
geldt het camping dagtarief per persoon.
* Alleen in juli en augustus. In mei, juni en september hoeft u geen reserveringskosten te betalen!
Bankoverschrijvingskosten zijn voor de rekening van de kampeerder.
* Banque CIC, 2 rue de la République, 24200 Sarlat la Canéda
Bank : SBCIC Sarlat
IBAN: FR76 1005 7192 0900 0345 3870 171
SWIFT (BIC): CMCIFRPP

