CAMPING DU CHAMP DE
ROCHES, Barbey-Seroux,
5, Le Vieux Pré,
88640 Granges sur Vologne
tel; 0033 329 51 44 95 of
046 4749777

CAMPING DU CHAMP DE
ROCHES,Barbey-Seroux,
5, Le Vieux Pré,
88640 Granges sur Vologne
tel; 0033 329 51 44 95 of
046 4749777

Reserveringsformulier

Reserveringsformulier

Naam:................................................

Naam:................................................

Voorletters:........................................

Voorletters:........................................

Straat/huisnr:.....................................

Straat/huisnr:.....................................

Postcode:..........................................

Postcode:..........................................

Plaats:…...........................................

Plaats:..……......................................

Telefoonnummer:..............................

Telefoonnummer:..............................

AANKOMSTDATUM:........................
VERTREKDATUM:...........................

AANKOMSTDATUM:........................
VERTREKDATUM:...........................

Personen vanaf 10 jaar:……............…
Personen tot 10 jaar…………:.............
Huisdier:
Ο ja, hoeveel ………….
Ο nee
Ο caravan
Ο auto
Ο kleine tent
Ο grote tent (bungalowtent)
Ο bagage- of vouwwagen
Ο camper (tot max 2000kg)
Ο electriciteit (6 ampere)

Personen vanaf 10 jaar…….................
Personen tot 10 jaar:……….................
Huisdier:
Ο ja, hoeveel …………..
Ο nee
Ο caravan
Ο auto
Ο kleine tent
Ο grote tent (bungalowtent)
Ο bagage- of vouwwagen
Ο camper (tot max. 2000 kg)
Ο electriciteit (6 ampere)

Reserveringskosten: € 12,50

Reserveringskosten: € 12,50

Reserveringskosten op .....-.......-201...
overgemaakt naar girorekening
3899707 op naam van AHGH Moers.

Reserveringskosten op .....-.......-201...
overgemaakt naar girorekening
3899707 op naam van AHGH Moers.

Dit gedeelte overleggen bij aankomst
in Frankrijk.

Dit gedeelte tot 1 juni opsturen naar;
Ton/Jose Moers, Marisstraat 48, 6165
AT Geleen. Daarna direct naar
Frankrijk.

Voor accoord:

Voor accoord;

Hand-/Dagtekening

Hand-/Dagtekening

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Reserveren

Reserveren

Reserveren doet u door het opsturen
van het ingevulde reserveringsformulier. En het overmaken van een bedrag
van € 12,50. Dit is een aanbetaling.

Reserveren doet u door het opsturen
van het ingevulde reserveringsformulier. En het overmaken van een bedrag
van € 12,50. Dit is een aanbetaling.

De reservering is definitief zodra dit
bedrag en het formulier bij ons binnen
zijn.

De reservering is definitief zodra dit
bedrag en het formulier bij ons binnen
zijn.

Betaling/Afrekenen op de camping

Betaling/Afrekenen op de camping

Bij aankomst, contant en in het vooruit,
voor de besproken vakantieduur.

Bij aankomst, contant en in het vooruit,
voor de besproken vakantieduur.

Aankomst/Vertrek

Aankomst/Vertrek

Aankomst altijd na 12.00 in de middag.
Vertrek in de ochtend, uiterlijk 12.00.

Aankomst altijd na 12.00 in de middag.
Vertrek in de ochtend, uiterlijk 12.00.

Vertraagde aankomst?

Vertraagde aankomst?

Komt u later aan dan de besproken
dag? Meldt u svp tijdig af!
Zonder herbezetting van ‘uw’ plek,
blijven de kosten voor u.
En zonder afmelding vervalt na een
dag uw reservering.

Komt u later aan dan de besproken
dag? Meldt u svp tijdig af!
Zonder herbezetting van ‘uw’ plek,
blijven de kosten voor u.
En zonder afmelding vervalt na een
dag uw reservering.

Eerder vertrek ?

Eerder vertrek ?

U vertrekt eerder! Er vindt geen
verrekening plaats.

U vertrekt eerder! Er vindt geen
verrekening plaats.

Annulering

Annulering

Bij annulering vindt geen terugbetaling
plaats.

Bij annulering vindt geen terugbetaling
plaats.

Tip
Voorkom teleurstelling, sluit altijd een
annuleringsverzekering af.

Tip
Voorkom teleurstelling, sluit altijd een
annuleringsverzekering af.

