AANVRAAG HUURCONTRACT 2020
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Tél :

Voornaam :
E‐mail :
Plaats:

Land :
Mobiele tel:

RESERVATION
Datum van vertrek
Aantal nachten

Datum van aankomst

1/ Staanplaatsen (6 pers. maxi) met elektriciteit

□ camping‐acr

□ Tent

2/ Stacaravans :

□ Gîte
□ Mobil‐Home 2 kamer

Andere wensen

□ vouwwagen
□ caravan : ____________________)
□ Mobil‐Home voor gehandicapte personen 2 slaapkamers
□ Mobil‐Home met drie kamers(zonder afwasmachine)
□ Mobil‐Home Houten chalet 2 kamers
□ Mobil‐Home mobil‐home met drie zeer comfortabele kamers

3/ Geboortedatum van de deelnemers
1
2
3
4
5
6

□

staanplaats keuze

Totaal
18 ans et +
12‐17 ans
2 ‐ 11 ans
2 ans et ‐
Total

Aandal dieren ____: ________________
(In juli en augustus verhuur alleen van zaterdag tot zaterdag )

X Tot

Optie
Beddengoed, kussenslopen, dekens : 13.50 €
Set badhanddoeken (kleine en grote handdoek :7.50 €

Ontbijt: 11 € / Volwassene

X

Tot

Schoonmaak einde van het verblijf: 60
€
Verhuur barbecue: 30 € per week
Halfpension: 33 € / Volwassene
Volpension: 49.90 € / Volwassene

Optie Camping Arleblanc bied een verzekering aan die in het geval dat u uw vakantie moet annuleren of
onderbreken door overmacht, uw al betaalde bedragen vergoedt. Annuleringsverzekering : 3% van de totalkost
ja nee
van uw verblijf
TOTAAL INCL. BTW:………………………. x 25%=………………………… + € 17 administratiekosten.
Toeristenbelasting : 0.60€ per nacht per persoon boven de 18 jaar. Eco-belasting: € 0,30 per dag en per persoon

Aanbetaling 25% van de totale prijs ..

□ Visa □ Mastercard

N°: /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/
Vervaldatum: /____//____/ Nr. cryptogram: /__//__//__/
IBAN : FR76 1390 6000 098504253538475 ‐ BIC : AGRIFRPP839
Bankoverschrijving
Storting per Bank afgegeven /____ /____ /________/
Voor de staanplaatsen : De totale verblijfskosten moeten voor de aankomstdatul betaald zijn
Voor de accomodaties : Het saldo is het gevolg 1 maand voor aankomst op de camping.
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. Reserveer
op tijd om van deze voordelen te genieten en vertrek met een gerust gevoel!
□ Termijnen : 3 Maandelijkse betalingen van 25% van de verblijfskosten
□ Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Creditcard

Datum:

In:

Handtekening:

