AANVRAAG HUURCONTRACT 2018
Tussen de ondergetekenden is volgens de algemene voorwaarden vermeld aan de ommezijde de huur
van een staanplaats of accommodatie op het terrein van Camping Domaine Arleblanc overeengekomen.

Naam:

Voornaam:

Geboortedatum:

E‐mail :

Adres:
Postcode:

Stad:

Tel :

Land:
Mobiele tel:

Kentekenbewijs voertuig:

RESERVERING
1/ Huur van een staanplaats (max. 6 personen)

2/ Huur van een accommodatie

□ Staanplaats
□ Tent
□ Motorhome
□ Caravan (Afmetingen:
□ Met Elektra (zorgen voor een kabel 25 meter)
□ Zonder elektra

□ Stacaravan 2 slaapkamers + airconditioning
□ Stacaravan chalet 2 slaapkamers + airconditioning, afwasmachine
□ Stacaravan 2 slaapkamers + airconditioning voor mensen in een rolstoel
□ Gîte + airconditioning
□ Stacaravan 3 slaapkamers + airconditioning
□ Stacaravan Grand Confort 3 slaapk. + airconditioning, afwasmachine

3/ Geboortedatum van de deelnemers
1
2
3
4
5
6
18 jaar en +
Aantal personen
Datum van aankomst

□ Huisdier
Ras: ______________________________
Een huisdier per staanplaats/accommodatie.
Honden uit de 1ste en 2de categorie zijn
verboden.
12 tot 17 jaar

2 tot 11 jaar

2 jaar en <

Datum van vertrek

Totaal

Aantal nachten

Voor de huur van een verblijf in juli/ augustus geldt aankomst op zaterdag en vertrek op zaterdag.
Voor de andere maanden is het minimum 2 nachten.

Optie:

□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

Beddengoed, kussenslopen, dekens: 13 € / bed
Set badhanddoeken (kleine en grote handdoek: 7 €/pers.
Schoonmaak einde van het verblijf: 60 €
Annuleringsverzekering

□ Nee
□ Nee
□ Nee
□ Nee

Onze partner Gritchen Affinity verbindt zich ertoe het verblijf van onze vakantiegangers geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
2,8% van de totalkost van uw verblijf.

□ Ja
□ Ja
□ Ja

Optie Ontbijt: 9 € / dag / persoon
Optie Halpension: 31 € / dag / persoon
Optie Pension: 48 € / dag / persoon

□ Nee
□ Nee
□ Nee

4/ Aanbetaling: 25% van de totale prijs
x 25% =
+ 16 € administratiekosten
Creditcard
N°: /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/ Vervaldatum: /___//___/ Nr. cryptogram: /__//__//__/
Bankoverschrijving
IBAN : FR76 1390 6000 098504253538475 ‐ BIC : AGRIFRPP839
Uitgegeven op /____ /____ /________/
Storting per bank title voor: SAS Domaine Arleblanc Camping ‐ Camping Arleblanc

De totale verblijfskosten moeten voor de aankomstdatul betaald zijn.
Betaal uw vakantie in meerdere keren! U kunt uw verblijf met een creditcard of overschrijving betalen. Het eenvoudigst en snelst is
de keuze voor een automatische betaling via uw creditcard. U hoeft dan namelijk geen documenten op te sturen en alle termijnen
worden automatisch afgeschreven.
□ Ik betaal het saldo per creditcard in 3 maandelijkse termijnen van 25% van het bedrag van het verblijf.
Reserveer op tijd om van deze voordelen te genieten en vertrek met een gerust gevoel!
□ Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Datum:

In:

Handtekening:

CAMPING ARLEBLANC ‐ F‐07260 Rosières ‐ Tél : +33 (0)4.75.39.53.11
SIRET 819.940.230 – Code NAF 5530Z – www.arleblanc.com

