ALGEMENE VOORWAARDEN 2013
Administratiekosten: 10€ (deze worden nooit teruggegeven)
Betaling:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

CAMPING

Tourisme

Administratiekosten: 10€ (deze worden nooit teruggegeven)
Betaling:

Uw reservering is pas definitief na ontvangst van het door u ingevulde
en ondertekende contract,
Uw aanbetaling, de administratiekosten, en onze bevestigingsbrief.
De rest betaalt u -voor kampeerplaats: bij aankomst
- voor huurobject: uiterlijk 30 dagen voor
aankomstdatum
ATTENTIE: Als u niet op tijd betaalt, beschouwen wij uw reservering als
geannuleerd en worden de annuleringscondities toegepast.
Late aankomst - Eerder vertrek:
- Kampeerplaats: als u later aankomt of eerder vertrekt dan de door
u gereserveerde data, betaalt u toch de gehele gereserveerde periode.
- Huur: als u later aankomt of eerder vertrekt dan de door u
gereserveerde data, vindt geen restitutie plaats.
- Wij houden de kampeerplaats of huurobjecten voor u vrij tot 48 uur
na de gereserveerde aankomstdatum.
Daarna kunnen wij er over beschikken, waarschuwt u ons dus in geval
van latere aankomst.
Annulering:
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Mevrouw, Meneer,
Wij bedanken u voor uw belangstelling voor onze regio
en onze camping.
Vlakbij de Périgord kunt u in "La Vallée de
Gardeleau" een ideale familievakantie doorbrengen.
"La Vallée de Gardeleau", dat is 2 hectare ruimte en
vrijheid, grote afgebakende kampeerplaatsen in het bos.
U vindt "La Vallée de Gardeleau" in een streek met
bossen en heuvels, rijk aan bezienswaardigheden.

Annulering:

Door "La Vallée de Gardeleau": als een verblijf door ons geannuleerd
wordt, wordt de gehele som gerestitueerd, behalve als wij door
overmacht gedwongen zijn vanwege de veiligheid van de gasten te
annuleren.
Door de gast:
voor kampeerplaats:
Bij meer dan 30 dagen voor aankomstdatum, houden wij alleen de
administratiekosten.
Bij minder dan 30 dagen voor aankomstdatum, houden wij de gehele
aanbetaling.
voor huur:
Bij meer dan 30 dagen voor aankomstdatum, houden wij de
aanbetaling.
Waarborg:
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U kunt er vissen in een meer, fietsen, wandelingen
maken.
"La Vallée de Gardeleau" heeft een zwembad, een
speeltuin, volleybalveld, jeu-de-boules, tafeltennis en
voetbalspel, mini-golf, badminton.
Bar en restaurant zijn aanwezig met een terras.
Tot ziens op camping "La Vallée de Gardeleau".

voor huur:
Bij meer dan 30 dagen voor aankomstdatum, houden wij de
aanbetaling.

Laurent FAIVRE

Waarborg:

Voor de huurobjecten wordt u bij aankomst een waarborgsom van 300€
gevraagd, voor eventuele schade aan materiaal en het niet schoon
achterlaten van het object.
U krijgt de waarborgsom terug bij vertrek, na aftrek van eventuele
inhouding voor gebroken of ontbrekend materiaal. Bij niet schoon
achterlaten houden wij 50€ schoonmaakkosten in.
Iedere klant moet zich houden aan het hierbij gevoegde INTERNE
REGELEMENT van de camping.
Camping "La Vallée de Gardeleau" 47410 Sérignac-Péboudou
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47410 SERIGNAC-PEBOUDOU - -Fax : 05.53.36.96.96
E-mail: valleegardeleau@wanadoo.fr
http://camping-valleegardeleau.com
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Arrêté préfectoral n°966-1788 du 29 juillet 1996

TARIEVEN 2 0 1 3 (euros)
CAMPING - CARAVANING
PRIJS PER
DAG

van 12 u 12 u

Kampeerplaats
+ auto
Persoon van 7
jr. en ouder
Kind tot 7 jr.
Elektriciteit
5A (1100w)
Elektriciteit
10A (2200w)
Bezoeker
Huisdier
Extra auto
Wasmachine

HUUROBJECTEN
Alle huurobjecten zijn ingericht met: koelkast, tweepits - gasstel,
tuinmeubels, 1 parasol, het nodige onderhoudsmateriaal en
vaatwerk.

Du 28/07 au
23/08
Très Haute
saison

Du 07/07 au
27/07
Du 24/08 au
31/08
Haute
saison

Du 14/04/ au
06/07
Du 01/09 au
28/09
Mi-saison

Du 01/01 au
13/04
du 29/09 au
31/12
Basse saison

6,70

6,50

4,70

4,00

4,50

4,20

3,10

2,70

2,90

2,60

2,10

1,70

3,30

3,30

3,30

3,30

Zelf meenemen: lakens, slopen, handdocken.

5,00

5,00

5,00

5,00

De volledige inventarislÿst wordt u toegestuurd met onze
bevestigingsbrief.

4,00
2,50
2,50
4,50

4,00
2,50
2,50
4,50

3,00
2,50
2,00
4,50

3,00
2,50
2,00
4,50

STACARAVAN: 2 slaapkamers, badkamer, apart toilet, centrale
woonruimte met slaapbank, mogelÿk om te verwarmen.
A : 21 m², 4/5 pers, 1 bed 140 cm + 2 bedden van 70 cm.
B : 21 m², 5 pers, 1 bed 140 cm + 2 bedden van 70 cm en 1
extra bed in de kinderslaapkamer.
C : 27 m², 6 pers, 1 bed 140 cm + 2 bedden 80 cm, in de
centrale woon ruimte een slaapbank voor 2 personen.

OP DE CAMPING ZIJN ALLEEN BARBECUE OP GAS
TOEGESTAAN EET GEMEENSCHAPPELIJKE BARBECUE
IS TER BESCHIKKING

Kampeerplaats : max..6 pers, 1 onderkomen, 1 auto, 1 bijzettentje

Stacaravan A/B (Mercure 99, 2000, 2001)

HUUR
Vertrek zaterdag voor 10 u aankomst zaterdag na 16 u
de weekprijs bevat: de staanplaats, auto, elektriciteit, gas.
PRIJS PER WEEK

BASISPRIJS
5 pers.

Du 28/07
au 23/08

Du 07/07 au
27/07
Du 24/08 au
31/08
Haute saison

Du 14/04/ au
06/07
Du 01/09 au
28/09
Mi-saison

Du 01/01 au
13/04
du 29/09 au
31/12
Basse saison

570

520

400

300

620

570

450

310

550

500

380

270

Très
Haute
saison

STACARAVAN

B
STACARAVAN

C
BASISPRIJS
4 pers

Stacaravan C (Mercure 2001)
Het mobile homeC is ruimer dan B en een micro golf wordt geleverd.

STACARAVAN

A
Extra persoon

20

20

20

30

Niet inbegrepen: huurverzekering, bezoekers, extra auto, huisdieren
Aan 01/04 van 31/10/2013 DE VERBLIJFSBELASTING DAARENBOVEN:
0,30 € door persoon en per dag. Vrijstelling voor de kinderen van minder dan 13
jaar, de gehandicapten, talrijke families, enz…
Geen huisdieren toegestaan in de huur
Ket is mogelijk een kleine koelkast te huren en baby-bedje : 2,50 €
Camping "La Vallée de Gardeleau" 47410 Sérignac-Péboudou

RESERVERINGSCONTRACT 2013
:

BETALING:
Per creditcard:
- Kaartnummer : ……………………………………………
- Vervaldatum :……………………………………….……..
- Creditcardcontrolenummer :………………………………

: Naam –Voornaam:............................................………………………
:
: Adres:...................................................................……………………
:
: Postcode en Stad:....................................................…………………..
:
: Telefoon:.............................................................……………….…...
: Medereizigers (naam; voornaam, geboortedatum):
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
: Datum AANKOMST:.............................……………………....….....
: Datum VERTREK:...........................................………………………
: Kenteken auto:....................................................…………………..…
: Extra tent of auto:.........................................……………………....…
: Huisdieren (niet in de stacaravans)
:..................................................……………………..……

:
: KAMPEERPLAATS
: Tent
Caravan
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Zonder elektriciteit

Kamperauto

met elektriciteit ( 5 A)

hierbij gevoegd de aanbetaling van ................ €,
bestaande uit 50€ per week +10€ administratiekosten.
Het restant moet de avond voor vertrek betaald worden.
HUUR
Stacaravan: A

B

C

hierbij gevoegd de aanbetaling van .................. €,
bestaande uit 30 % per week + 10€ administratiekosten
Het restant moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst betaald
zijn.
Ik heb het adres van uw camping gevonden in :……………
………………………………………………………………
Ik heb de algemene voorwaarden 2011 gelezen en ga er
volledig mee akkoord. Speciale verzoeken worden alleen
schriftelijk in overweging genomen.
Plaats & Datum :……………………………………………
Handtekening :

:
:
Camping "La Vallée de Gardeleau" 47410 Sérignac-Péboudou
Camping "La Vallée de Gardeleau" 47410 Sérignac-Péboudou

