L’Orgatte
Camping Municipal**
Avenue Abbé Thibaud, 85690 Notre Dame de Monts
Tél : 02.51.58.84.31 (avril à septembre)
Tél : 02.51.58.47.97 (octobre à mars)
Camping.municipal@notredamedemonts.fr
www.campingmunicipalorgatte.com

RESERVERINGSOVEREENKOMST « STANDPLAATS »
Tussen ondergetekende is de huur van een staanplaats overeengekomen onder de algemene voorwaarden vermeld op de achterzijde

Naam…………………………………………………………………………………Voornaam…………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………
…………………………………………………… Postcode ……………………………… Stad ………………………… Nationaliteit ……….………………
Telefoon……………………………………………………………

Mobiele telefoon………………………………………………………………………..

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
Voertuig

Registratie ………………………………………………………… Model ………………………… Kleur ……………………………………..
Ja

Dier

Ras ……………………………… ......... Naam ………………………………………..

Neen

( getatoeëerd , gevaccineerd, aangelijnd, categorie 1 en 2 verboden)

Aankomstdatum…………………… ……. vanaf 14u

Vertrekdatum……………………………… voordat 12u

Standplaats zonder elektriciteit

Standplaats met elektriciteit
(voorzien een verlenging van minimaal 15-20 m en Europese stekker)

 Tent

Caravan

Camper

Inbouwmaat: …… ……. x ………….

Naam

DEELNEMERS AAN HET VERBLIJF
Voornaam

Geboortedatum

1
2
3
4
5

AANBETALINGSPAKKET
(20% van het bedrag van het verblijf) .................................€
(exclusief toeristenbelasting)

+ AANVRAAGKOSTEN = ..................................... 13 €
= TOTALE AANBETALING ........................................ €
❒ Creditcard
❒ overschrijving
❒ Vakantiecheque

❒ Ik erken de algemene verkoopvoorwaarden en de
reglementen op de achterkant van het document gelezen
te hebben en volledig te aanvaarden.
IK VERBIND ER ZICH IN OM HET EVENWICHT TE BETALEN
BIJ MIJN AANKOMST OP DE CAMPING.
Gemaakt in .........................................
De……………………..................................
Handtekening
huurder
(vermelding
goedgekeurd”)

“gelezen

en

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET RESERVEREN VAN EEN STAANPLAATS
De camping Orgatte accepteert sitereserveringen om zijn klanten een site te garanderen op de dag van
aankomst. Deze zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden:
De ondertekenaar van het contract moet de wettelijke leeftijd hebben.
Reserveringen worden alleen gemaakt met behulp van dit contract en worden pas definitief na ontvangst van een
aanbetaling van 20% van het bedrag van het verblijf + € 13 niet-restitueerbare administratiekosten in geval van
annulering om welke reden dan ook.
Het saldo van het verblijf wordt bij aankomst betaald. Voor lange verblijven (meer dan 1 maand) mogelijkheid om
elk begin van de maand te betalen na akkoord van de Directie.
Uw reservering wordt als definitief beschouwd zodra deze schriftelijk is bevestigd.
Aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.
Bij overschrijding na 14.00 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.
eh
Vanaf 1 juli tot 31 augustus, en voor een betere organisatie en in het belang van onze klanten is het
minimumverblijf 3 nachten.
De gestorte bedragen blijven bij de verhuurder.
Per locatie is slechts één installatie toegestaan en niet meer dan 2 voertuigen per locatie.
De plaatsen "fietsontvangst" bieden waarschijnlijk plaats aan maximaal 6 personen op dezelfde plaats voor
maximaal 3 nachten.
Elke wijziging aan het contract moet voor aankomst worden gemeld. Elke extra persoon die niet is geregistreerd,
wordt alleen geaccepteerd na toestemming van de directie en in overeenstemming met de veiligheidsnormen. De
camping behoudt zich het recht voor om groepen of families die aankomen met een aantal deelnemers groter dan
6 personen de toegang te weigeren.
Om de locatie te behouden, de huurder dient te waarschuwen voor een eventuele vertraging . Anders wordt de
huur binnen 24 uur geannuleerd zonder restitutie en behoudt de beheerder zich het recht voor om over de locatie
te beschikken.
Minderjarigen moeten verplicht worden vergezeld door hun ouders.
De verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om personen die zich niet aan de regels houden of anderen
overlast bezorgen, te verwijderen.
BETALINGSKEUZE:
Betaling kan geschieden met vakantiecheques, bankcheque te betalen aan de gemeentelijke camping. Orgatte ,
bankoverschrijving, creditcard.
ANNULERING
Elke annulering dient per aangetekende post met ontvangstbewijs aan ons te worden gemeld. De camping
vergoedt geen annuleringen om welke reden dan ook. De betaalde bedragen blijven verworven.
Vervroegd vertrek geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling.
Bij het boeken zullen een ontvangstbevestiging en een proforma factuur de betaling van de aanbetaling
bevestigen en het bedrag van het te betalen saldo vermelden.
De huur is persoonlijk en nominatief en kan in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.
Bij uw reservering krijgt u een plaatsnummer. Dit nummer is echter niet contractueel.
De factuur wordt opgemaakt op de naam die bij de boeking is opgegeven.
DODE GARAGE
Apparatuur kan niet onbezet op de grond worden achtergelaten, alleen na akkoord van de directie en alleen op
de aangegeven locatie. Er is een vergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag op het kantoor zal worden
getoond. In de maanden juli en augustus is er geen parkeergarage.
HUISDIEREN
Huisdieren zijn toegestaan (behalve 1e en 2e categorie) mits aangelijnd of vastgebonden. In ieder geval mogen
ze niet alleen worden gelaten in de faciliteiten in afwezigheid van hun eigenaren. Maximaal 2 dieren per
staanplaats.
VERANTWOORDELIJKHEID
De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook
tijdens of na het verblijf, storing of buitengebruikstelling van technische apparatuur.
's Nachts moet er totale stilte zijn tussen 23.00 uur en 07.00 uur, geen autoverkeer.
De site moet in perfecte staat worden gehouden.
Huurders zijn verantwoordelijk voor hun barbecue bij brand en ongevallen.
Alleen gas- of elektrische barbecues zijn toegestaan.
In geval van niet-naleving van het huishoudelijk reglement dat ongemak veroorzaakt voor anderen, en na
ingebrekestelling, behoudt de directie zich het recht voor om het contract te beëindigen zonder
schadevergoeding
BEMIDDELAAR
In het geval van een geschil en na het betreden van de "klantenservice" van het etablissement, heeft elke klant
van de camping de mogelijkheid om een consumentenbemiddelaar in te schakelen.
De contactgegevens van de bemiddelaar met wie de cliënt contact kan opnemen, zijn als volgt: CM2C - 14 rue
Saint Jean - 75017 PARIJS - Tel: 01.89.47.00.14

WELKOM EN FIJNE VAKANTIE

