HUURCONTRACT

Route d’Arzano, 29310 Locunolé
Tel. : 00 33 298 717 547 Fax : 00 33 298 717 731
www.camping-bretagne-tynadan.nl

Camping « Le TY-NADAN » vertegenwoordigd door meneer Bruno KERYHUEL, wonend; Route d’Arzano, F-29310 Locunolé, verhuurt,
NAAM: ............................................................................................

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

ADRES: ...........................................................................................................................................................................................................................
TEL. : .................................................................................................
E-MAIL **: ................................................................................

@

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

AANKOMSTDATUM (na 17 uur)***: . . . . . ./ . . . . . . /2017
VERTREKDATUM (uiterlijk 10 uur): . . . . . ./ . . . . . ./2017
* Het mobiele nummer is om u te kunnen bereiken als u op de camping bent.
** Uw e-mailadres gebruiken we om u een bevestiging te sturen, zonder het af te drukken of het te versturen, in belang van milieu-economie
*** Evt. mogelijkheid om eerder aan te komen voor 08/07 of na 19/08, na telefonisch overleg.
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HOE HEEFT U DE CAMPING LEREN KENNEN ?
DIT WIL IK GRAAG BOEKEN:
EEN BUNGALOWTENT 2 KAMERS 5 P
EEN SAFARITENT 2 KAMERS 5 P
EEN LODGETENT 2 KAMERS 5 P
EEN CHALET 2 KAMERS 4 P
EEN MOBILHOME 2 KAMERS 4 P
EEN MOBILHOME 2 KAMERS 6 P
EEN MOBILHOME GRAND CONFORT 2 KAMERS 5 P

EEN MOBILHOME PREMIUM 2 KAMERS 5P
EEN MOBILHOME CONFORT 3 KAMERS 6 P
EEN MOBILHOME GRAND CONFORT 3 KAMERS 8 P
KEVELL® 2 KAMERS 4 P
EEN APPARTEMENT 2 KAMERS 5 P
EEN APPARTEMENT 3 KAMERS 8 P
VAKANTIE HUIS 3 KAMERS 7 P

EXTRA
HUISDIEREN
KINDERSTOEL
KINDERBED
. . . LAKENPAKKET
. . . SET HANDOEKEN
. . . OPGEMAAKTE BEDDEN bij aankomst

EINDSCHOONMAAK (2 uur)
SUPPLEMENT VOOR TWEEDE AUTO
TERRAS STACARAVAN 2 SLAAPKAMERS 4/6 P
GEKOZEN PLAATS OF NAAST ELKAAR
HUREN VAN EEN TELEVISIETOESTEL

RESERVERINGSVOORWAARDEN
- De accommodatie is uitgerust voor 4, 5, 6 of 8 personen. Mochten er meer personen in de accommodatie komen dan vraagt de
camping een verhoging van € 9,00 per nacht per persoon.

DE PRIJS VAN UW VAKANTIE:

Prijs per nacht: € . . . . . . . . . . . . x . . . . nachten =
Prijs per nacht: € . . . . . . . . . . . . x . . . . nachten =
Prijs per nacht: € . . . . . . . . . . . . x . . . . nachten =

.......€
.......€
.......€

Toeristen belasting per persoon en per nacht: 0,50

......€

€x ….px ….nachten

.......€
.......€

Annuleringsverzekering:
Diverse toeslagen:

+ 30 €

RESERVERINGSKOSTEN (van 08/07 tot 18/08):
KORTINGSCODE. . . . . . . . . . . . . .
TOTAAL:
23/11/2016

......€

ANNULERINGSGARANTIE
De kosten van een eventuele annulering kunnen worden gedekt door een annuleringsgarantie aangeboden door Camping Le TY-NADAN, 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.
Ongeluk, diefstal van uw auto en/of caravan onderweg naar uw directe verblijfplaats.
Wordt aan u terug betaald:
100% van het bedrag 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.
70% van het bedrag van uw verblijf (zonder de reserveringskosten 30 € en de annuleringskosten 30€) bij één van de bovenstaande
gevallen die plaats vindt tussen de 30ste en de 15e dag voor uw aankomst.
50% van het bedrag van uw verblijf (zonder de reserveringskosten 30 € en de annuleringskosten 30€) bij één van de bovenstaande
gevallen die plaats vindt tussen de 15e en de 7e dag voor uw aankomst.
25% van het bedrag van uw verblijf (zonder de reserveringskosten 30 € en de annuleringskosten 30€) bij één van de bovenstaande
gevallen die plaats vindt minder dan 7 dagen voor uw aankomst.
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 25% van de periode die u niet heeft kunnen voltooien en die al wel betaald was.
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 15 kilometer in het centrum van Quimperlé.
Het enige mobile telefoon 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.
Bezoekers moeten zich bij aankomst bij de receptie melden en een vergoeding betalen voor hun verblijf.
Voor het verblijf van groepen vragen wij een borg voor het respect van de huisregels (350 € per groep van 5 personen)
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 huuraccommodaties 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. De directie behoud zich het recht om groepen te weigeren om de rust
op 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

RESERVERINGSVOORWAARDEN

- Voor de reservering zal een aanbetaling van 30 % van het totaalbedrag worden gevraagd nl. €. . . . . . . . . . . . . .
- Voor reserveringen binnen 30 dagen voor aankomst moet het totaal bedrag betaald worden bij de reservering.
- Bij ontvangst van uw reservering en aanbetaling sturen wij een bevestiging voor een voorlopige reservering. Zodra wij het totale
bedrag ontvangen hebben sturen wij u een bevestiging voor de officiële reservering.

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. »

BORG
Bij aankomst vragen we u een borg van € 200 voor het huren van uw accommodatie en een borg van € 100 voor de schoonmaak. U krijgt deze borg
terug bij het verlaten van de stacaravan tussen 9 uur en 10 uur ’s ochtends. Mocht u buiten deze tijden willen vertrekken van wordt de borg per
creditcard automatisch geannuleerd (bij afwezigheid van mankementen) Mocht u de borg in contanten achter laten dan wordt deze terug gestort op
uw rekening (graag IBAN en BIC gegevens achterlaten). Het is aan u om de accommodatie schoon te maken en in perfecte staat achter te laten,
zowel binnen als buiten, zo niet wordt de € 100 schoonmaakkosten geïnd.
- Te betalen door middel van een bankoverschrijving (vraag om meer gegevens) of met een credit kaart (VISA of MASTERCARD):
- Creditkaart N°

. . . . │ . . . . │ . . . . │ . . . . │

(3 laatste nrs) code achterop |. . . . . |

- Geldig tot │ . . │ . . │
- Het totaal bedrag moet maximaal 30 dagen voor aankomst worden betaald nl. : …../……/2017
- Bij ontvangst van uw reservering en aanbetaling sturen wij een bevestiging voor een voorlopige reservering. Zodra wij het totale
bedrag ontvangen hebben sturen wij u een bevestiging voor de officiële reservering.
DATUM:

HANDTEKENING:

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

