RESERVERINGSAANVRAAG
KAMPEERPLAATS

Route d’Arzano, 29310 Locunolé
Tel. : 00 33 298 717 547 Fax : 00 33 298 717 731

www.camping-bretagne-tynadan.nl

13/01/2017

NAAM: ............................................................................................

VOORNAAM: ................................................................................................

ADRES: ...........................................................................................................................................................................................................................
TEL. : ................................................................................................

MOBIELE NUMMER* : ....................................................................................

E-MAIL : ....................................................................................... @ ...........................................................................................................................
AANKOMSTDATUM (vanaf 12H00): . . . . . ./ . . . . . . /2017
VERTREKDATUM (uiterlijk 12H00): . . . . . ./ . . . . . ./2017
* Het telefoon nummer is belangrijk om u te kunnen bellen indien nodig tijdens uw verblijf.
** Het email adres word gebruikt om een bevestiging te sturen, zonder te printen en dus meewerken aan een groen milieu.
HUURDERS
NAAM

VOORNAAM

LEEFTIJD

NAAM

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

VOORNAAM

LEEFTIJD

HOE HEEFT U DE CAMPING LEREN KENNEN ?
Camping gids, welke ? .................................................................

Wij zijn al eerder geweest.

Tijdschrift, welke ? ...........................................................................

Via « Les Castels »

VVV kantoor, welke ? ....................................................................

Via vrienden en/of familie

Internet : met welke zoekopdracht ? ............................................

Anders, welke ? ..............................................................................

IK ZOU GRAAG EEN PLAATS WILLEN RESERVEREN VOOR EEN
TENT (afmetingen): ..........................................................................

CAMPER (lengte): ............................................................................

CARAVAN (lengte met dissel): ......................................................

VOUWWAGEN (maten): .................................................................

WELKE SOORT STAANPLAATS WENST U
KLASSIEK KAMPEERPLAATS (>100 m²)
SUPER KAMPEERPLAATS (>130 m2)
CONFORT PLAATS (110 m²)

SUPER CONFORT PLAATS (>130 m²)
PREMIUM PLAATS (>130m²)
PREMIUM PLAATS MET PRIVE SANITAIR
(Wij vragen een borg van 70€ bij aankomst)
P.S. : U kunt meerdere tenten of caravans op één kampeerplaats installeren mits daar plaats voor is.
- HEEFT U VOORKEUREN WAT UW KAMPEERPLAATS BETREFT ?

.............................................................................................................

- WENST U EEN SPECIFIEKE KAMPEERPLAATS OF NAAST EEN ANDERE FAMILIE?
( toeslag van 40,00 € voor uw verblijf ): .......................................................................................................................................

EXTRA
HUISDIEREN
2e AUTO
BARBECUE

GEKOZEN PLAATS OF TWEE PLAATSEN NAAST ELKAAR
TUIN MEUBULAIR (1 tafel, 4 stoelen, parasol)
KOELKAST (+ elektriciteit inbegrepen)

RESERVERINGSVOORWAARDEN
- In het laag seizoen (voor 08/07 en na 19/08), betaalt u aan het eind van uw verblijf. Als u eerder vertrekt dan op het contract is
vermeld, worden alleen de nachten berekend die u op de camping heeft doorgebracht. Elke nacht op de camping aanwezig wordt in
rekening gebracht. De betaling van uw verblijf moet 1 dag voor vertrek worden voldaan.
- Tijdens het hoog seizoen (tussen 08/07 en 19/08), moet het volledige bedrag betaald worden op de dag van aankomst.

ADMINISTRATIEKOSTEN
De administratiekosten van 30 € dienen vooruit, bij de reserveringsaanvraag, te worden betaald. Deze worden alleen in rekening
gebracht voor de periode van 8 juli t/m 18 augustus.
- Uw kampeerplaats is de dag van aankomst vanaf 12.00 uur beschikbaar en moet bij vertrek voor 12.00 uur vrij zijn. Voor elk vertrek
na 12.00 uur wordt een nacht extra berekend.
- Als u meer dan 24 uur vertraagd bent zonder ons op de hoogte te stellen wordt uw reservering geannuleerd.
- Na ontvangst van uw aanbetaling van 30% en de administratiekosten (30 €), onder voorbehoud van beschikbaarheid, wordt er een
reserveringsbevestiging toegezonden die u bij aankomst dient tonen.

ANNULERINGSGARANTIE
JA

NEE

« Als ik geen annuleringsverzekering neem, beloof ik om geen terugbetaling van de camping te eisen indien ik ervoor kies om mijn verblijf te
annuleren. »

ANNULERINGSGARANTIE
De kosten van een eventuele annulering kunnen worden gedekt door een annuleringsgarantie aangeboden door Camping Le TYNADAN, voor de prijs van 30 € voor 7 dagen of 5 € per nacht per staanplaats of huuraccommodatie.
Voor uw vertrek, in een van de volgende gevallen:
•
Ernstige ziekte, ongeluk of overlijden van één van uw familieleden.
•
Complicaties tijdens de zwangerschap voor de 7e maand.
•
Grote materiële schade aan uw eigendommen die uw aanwezigheid ter plaatse eisen.
•
Ontslag door economische redenen.
Wordt aan u terug betaald:
•
100% van de aanbetaling van uw verblijf (zonder de reserveringskosten 30 € en de annuleringskosten 30€) bij één van de
bovenstaande gevallen die plaats vindt tussen de datum van de reservering en de 30ste dag voor uw aankomst gepland bij
de reservering.
•
Als één van de bovenstaande gevallen plaatsvindt minder dan een maand voor aankomst zal het totaal bedrag van de
aanbetaling worden ingehouden.
Tijdens uw verblijf: Als één van de bovenstaande gevallen zich voor doet en u genoodzaakt bent uw verblijf te onderbreken, wordt aan
u terug betaald een bedrag dat overeenkomt met 50% van de periode die u niet heeft kunnen voltooien en die al wel betaald was.
Indien u genoodzaakt bent uw verblijf te annuleren moet u:
•
Binnen 24 uur na het voorval waardoor u uw verblijf annuleert de camping op de hoogte brengen.
•
Binnen 48 uur uw annulering per aangetekende brief bevestigen, met hierbij het bewijsmateriaal voor de reden van uw
annulering.
Ongeluk, diefstal van uw auto en/of caravan onderweg naar uw directe verblijfplaats.

TE LAAT - AANKOMST:
24 uur na uw geplande aankomst en zonder nieuws van de kant van de huurder, kan uw staanplaats of huuraccommodatie opnieuw
verhuurd worden. Uw aanbetaling wordt door ons ingehouden om de gemaakte kosten te dekken. Er wordt geen geld terug gegeven
als u later aankomt of eerder vertrekt dan gepland, en in geen geval kan uw van te voren gekozen staanplaats aanleiding geven tot
terugbetaling van de aanbetaling. Al onze staanplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen voor campings.

ADMINITRATIEVE INFORMATIE:
Klassering: Camping le TY-NADAN is een 5 sterren camping met 325 staanplaatsen.
De datum van inschrijving bij de kamer van koophandel in Frankrijk (arrêté préfectoral de classement) van de camping is 12 juli 2002.
Het nummer van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is: ALLIANZ 42413464.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De openingsdata van de camping zijn van 24 mei 2017 tot 4 september 2017.
Het dichtstbijzijnde dorp is Arzano en ligt op 3 kilometer. U vindt hier een apotheek, een garage en een politiebureau.
Het treinstation ligt op 10 kilometer in het centrum van Quimperlé.
Het enige mobiletelefoon netwerk dat op de camping functioneert, is Orange.
De post wordt elke dag opgehaald bij de receptie (behalve op zondag). Postzegels zijn ook bij de receptie te koop.
De post bestemt voor de klanten kan bij de receptie opgehaald worden.
Honden, katten en andere huisdieren zijn tegen een vergoeding op de camping toegestaan. Zij moeten altijd aangelijnd zijn en zijn
verboden rond het zwembad, in de campingwinkel, in het restaurant en de bar.
De bezoekers zijn welkom zonder huisdieren en moeten zich melden in de receptie om een bezoekerstarief te voldoen ; 8,00 € per
persoon en met toegang tot het zwembad van 11 uur tot en met half 6, of 6,00 € zonder toegang van het zwembad. De bezoekers
moeten de camping verlaten voor 6 uur ’s avonds.
Het dragen van een armband met een kleurcode is vereist.
Als minderjarigen zonder ouders op de camping willen verblijven, vragen wij een ouderlijke toestemming en het telefoon nummer van
de ouders.
Voor reserveringen van 3 of meer plaatsen vragen wij u contact op te nemen met de receptie om de beschikbaarheid te controleren.
Tijdens het hoogseizoen accepteren wij niet meer dan 3 plaatsen naast elkaar om de rust om de camping te garanderen.
Het huishoudelijk reglement is tot uw beschikking in de receptie.
In geval van betwisting, kunt u de MEDICYS samenlevings bemiddelaar raadplegen:73 boulevard de Clichy 75009 Paris mail :
contact@medicys.fr

BETRAG TE BETALEN BIJ DE RESERVERING
AANBETALING (30%):

.......€

RESERVERINGKOSTEN (von 08/07 to 18/08):

+ 30 €

KORTINGCODE: …………………..

HOE TE BETALEN

.......€

- Ik maak het bedrag over via een bankoverschrijving (vraag om meer gegevens)
- Ik machtig u voor een éénmalige afschrijving van mijn creditkaart (visa of mastercard):
Kaartnummer │ . . . . │ . . . . │ . . . . │ . . . . │ (3 laatste nrs) code achterop : |. . . . .
kaart geldig tot │ . . │ . . │
DATUM:

HANDTEKENING:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie achterzijde van dit formulier)

