
RESERVERINGSCONTRACT
STAANPLAATSEN EN/OF VERHUUR

Avenue plaisance du touch – 13210 Saint Rémy de Provence 
Telefoon : +33 (0)4.90.92.27.05   Email : contact@camping-masdenicolas.com 

Gelieve het ingevuld en getekend contract samen met het voorschot  terug te sturen.
Zonder ontvangt van uw ingevuld en ondertekend contract, wordt uw reservatie niet in behandeling

genomen.

Naam:..............................................................................Voornaam:.....................................................................
Adres:................................................................................................................................................................ 
…..........................................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats :...........................................................................................................................................
Land :............................Telefoon :................................Email :.........................................................................

Mede reizigers     :

Naam Voornaam Geboortedatum

AANKOMST   …....................................VERTREK................................   Hond :  Ja □    Neen □        

VERHUUR Week of nachten Prijs Totaal verblijf 
□Mobile-home 2 pers   : ......................... X    ....................     = ........................ 
□Mobile-home 4/5per  : ......................... X    ....................     =   ........................
    -Supp  5 de persoon :              …......................            X    ….................           =           …...................
□Mobile-home 6 pers : ......................... X    ....................     =  ........................ 
□Chalet 4/5 personen : ......................... X    ....................     =       ........................

STAANPLAATS Aantal nachten    Prijs              Totaal verblijf 
□ Tent (l ..... x L.....) : ......................... X    ....................   =       ........................ 
□ Caravane (l ..... x L.....) : ......................... X    ....................    =    ........................ 
□ Camping-car (l ..... x L….) : ......................... X    ....................    =  ........................ 
□ Electriciteit : 10A ......................... X    ....................     =     ........................
                                                                                
BIJKOMENDE KOSTEN OF OPTIES   
□Toeristenbelasting : 0,66€ X ..... nachten X ..... personen        =      ........................ 
□ Administratiekosten   17€    
□ Huisdier : ......................... X    ....................     =     ........................
□ Huur bedlinnen (10€/bed) (niet mogelijk in juli & augustus)       =     ........................ 
□ Huur handdoeken (10€/pers) (niet mogelijk in juli & augustus)        =    ........................ 
□ Forfait opkuis (70€)  (niet mogelijk in juli & augustus)       =       ........................
   
      (te betalen bij de reservatie indien verzekering ) VERZEKERING 2,7% +   ........................ 
     (in mindering te brengen op uw verblijf)                VOUCHER                      -      ........................
                                                 TOTAAL VERBLIJF = …....................
Het voorschotbedrag is gelijk aan 30% van het totaal bedrag van uw verblijf, zijnde …...................€

□ Ik heb de algemene voorwaarden, beschreven op de achterkant,
gelezen en ga akkoord met de regels van de camping. 
□ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

□ Ik wil de annulatieverzekering afsluiten bij
CAMPEZ COUVERT(2,7% van totaalbedrag verblijf)
□  Ik wens geen annulatieverzekering te nemen en kan geen 
aanspraak maken op enige terugbetaling
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
□ Beveiligde betaling per credit card via onze website : « Betaal Online »
Uw bankgegevens worden niet bewaard, worden vernietigd na acceptatie van de betaling (implementatie van gegevensbescherming)

□ Overschrijving    BIC AGRIFRPP813 – IBAN FR 76 1130 6000 2206 4584 9100 070 

Datum, handtekening , opmerkingen

mailto:contact@camping-masdenicolas.com


ALGEMENE VOORWAARDEN STAANPLAATSEN EN/OF VERHUUR

Elke reservatie-aanvraag voor een staanplaats of een verhuur dient getekend te zijn en vergezeld van een voorschot van 30% van het 
totaalbedrag van het verblijf.
De reservatie is nominatief.
De reservatie wordt bevestigd na ontvanst van het voorschot.
De voorwaarden zijn aldus gedefinieerd : 17€ administratiekosten worden niet terugbetaald.

VROEGTIJDIG VERTREK – LAATTIJDIGE AANKOMST
In geval van vroegtijdig vertrek, welke de reden dan ook, zal het totaalbedrag van het verblijf aangerekend worden (enkel 
voor reservaties).  De beheerder van de camping behoudt zicht het recht toe om de staanplaats/Mobile-home, chalet,  vrij te 
geven in geval van vroegtijdig vertrek of bij een annulatie.
Er wordt geen korting gegeven in geval van laattijdige aankomst.
Voor elke datumwijziging van het contract, kan dezelfde staanplaats en/of Mobile-home/chalet niet worden gegarandeerd. De 
beheerder van de camping heeft het recht om de nummer van staanplaats/Mobile-Home/chalet te wijzigen in functie van de 
planning zonder de klant hiervan op de hoogte te brengen.
Elke wijziging die een aanpassing in het totaalbedrag van verblijf veroorzaakt (toename of afname van het bedrag), met name een 
wijziging in aankomst-en of vertrekdatum en/of een wijziging in het aantal personen, dient gemeld te worden, uiterlijk dag van 
aankomst.
De klant moet aankomen op de dag zoals vermeld in het contract. Elke vertraging moet worden gemeld. Bij een vertraging van 24h 
na de geplande aankomstdatum, behoudt de camping eigenaar zich het recht om de staanplaats en/of de Mobile-Home/Chalet vrij te 
geven.

ANNULATIE :  
Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren.

- Meer dan 30 dagen voor uw aankomstdatum, het voorschotbedrag blijft verworven op de camping, geen 
terugbetaling

            - Minder dan 30 dagen voor uw aankomstdatum, het volledig bedrag van uw verblijf, inclusief 
administratiekosten worden bewaard, geen terugbetaling.

Om een eventuele vergoeding te verkrijgen, nodigen wij u uit om een annulatieverzekering te nemen bij de reservatie. Deze 
kan afgesloten worden op  www.campez-couvert.com(zie de volledige voorwaarden op onze site, op eenvoudig verzoek per post 
of op de website van de verzekeraar.)

BETALING VAN UW VERBLIJF
Het saldo van uw verblijf dient 30 dagen voor uw aankomstdatum betaald te worden (CB of overschrijving).
Voor een verblijf gereserveerd op minder dan 30 dagen voor aankomstdatum, dient het volledig bedrag betaald te worden bij 
de reservatie.
De toeristenbelasting en de departementale belasting worden vastgesteld en geïnd door de lokale autoriteiten. Deze zijn ten laste 
van de klant en dienen betaald te worden op de plaats van het verblijf.
Prestaties die niet werden opgenomen in het contract, zullen extra gefactureerd worden.

HUISDIEREN
Alle honden die op de camping verblijven, moeten worden gevaccineerd en getatoeërd. En beperkt tot 1 hond per verblijf.De klant 
moet het vaccinatiecertificaat kunnen voorleggen alsook het betalingsbewijs van de prestatie. Honden van 1ste en 2de categorie zijn 
niet toegestaan op de camping.

Alle personen die op de camping verblijven, alsook bezoekers, dienen de regels van de camping te respecteren. De regels zijn te 
vinden aan de ingang van de camping en kunnen op aanvraag bij de receptie gegeven worden.

VOORWAARDEN VERHUUR MOBILE-HOMES EN CHALETS:

Ze zijn beschikbaar vanaf 16h en dienen ontruimd te worden voor 10h
Voor elke verhuur van Mobile-Home en chalet zal een opkuis waarborg van 90€ gevraagd worden bij uw aankomst. Dit bedrag zal 
volledig terugbetaald worden indien de Mobile-home/chalet proper en netjes wordt achtergelaten. Eventuele schade zal worden 
onderworpen aan een bedrag die in mindering wordt gebracht van de waarborg, 
De huurder is verantwoordelijk voor elke schade door hem veroorzaakt. Hij moet dan ook een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben.
Een informatiefiche en een beschrijving van de huur, alsook de prijzen en de inventaris zijn te vinden op onze website, of op verzoek 
per post.

In overeenstemming met artikel L.612-1 van de Consumentencode, kan u  gratis gebruik maken van de MEDICYS- 
bemiddelingsservice : via mail : medicys-consommation.fr of per post : MEDICYS – 73, Boulevard de Clicy 75009 Paris

ALGEMENE INFORMATIE :

Staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 12h en dienen ontruimd te worden voor 12h. De factuur dient de dag voor vertrek betaald te 
worden.
De poorten van de camping zijn open van 07h tot 23h. Geen enkele afwijking is toegestaan. Tussen 23h en 07h zijn geen auto's 
toegestaan, alleen voetgangers.

Wi-fi : Gratis en zonder code aan de receptie en in de bar. Betalend op staansplaats en Mobile-homes 

Verwarmd zwembad van 1 april tot 30 september
GRATIS TOEGANG : Jacuzzi en gym ruimte open van 1 april tot 30 september (enkel voor volwassenen).

http://www.campez-couvert.com/

