
Klantnummer ......................................................................................................  

NAAM ..........................................................................................................................

Voornaam .................................................................................................................

Geboortedatum   /    /  

Adres ............................................................................................................................

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

Postcode ..........................Woonplaats .............................................................

Land ..............................................................................................................................

e-mail ..........................................................................................................................

Tél. .................................................................................................................................. 

Autonummer ..........................................................................................................

Merk ............................................................Kleur ......................................................

(Behalve voor Les Aillos en Le Petit Arlane)

        Staanplaats zonder voorzieningen

        Kleine tent  Grote tent

        Kleine caravan (< 5m)

        Grote caravan (> 5m)

        Camper caravan

        Stroom*

Keuze staanplaats (Binnen de beschikbare mogelijkheden)

N°1 ..................................................................................................................................

N°2 .................................................................................................................................

N°3 .................................................................................................................................

* Eurostekker niet voorzien

 Tent (2 kamers) - (CHM, Le Clapotis, La Genèse en El Templo del Sol)

 Stacaravan  2 kamers
 (CHM, Le Clapotis, La Genèse, Le Petit Arlane, Les Aillos, 
 El Templo del Sol, El Portus, Almanat en Le Betulle)

  3 kamers
 (CHM, La Genèse en El Templo del Sol)

 Chalet  1  2  3  4 kamers
(CHM, La Genèse en Le Betulle)

 Studio, Maisonnette en Appartement  
(CHM, Le Clapotis El Portus en Le Betulle)

Binnen de beschikbare mogelijkheden:

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

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

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

Van   /    /   tot   /    /  

*Voor standplaatsen op de camping; aankomst vanaf 12u00 - vertrek om 12u00.
*Voor huuraccommodaties; aankomst vanaf 16u00 - vertrek om 10u00.

Medereiziger 1 - NAAM .................................................................................

Voornaam .................................................................................................................

Geboortedatum     /    /  

Medereiziger 2 - NAAM.................................................................................

Voornaam .................................................................................................................

Geboortedatum     /    /  

Medereiziger 3 - NAAM ................................................................................

Voornaam .................................................................................................................

Geboortedatum     /    /  

Medereiziger 4 - NAAM ................................................................................

Voornaam .................................................................................................................

Geboortedatum     /    /  

Medereiziger 5 - NAAM ................................................................................

Voornaam .................................................................................................................

Geboortedatum     /    /  

Naam van de hond ............................................................................................

Ras van de hond ..................................................................................................

Tatoeagenummer (en fotokopie van het inentingsboekje)

Vaccinatieboek verplicht
(zie algemene voorwaarden).

Meer inlichtingen over de medereizigers

De gekozen verblijfsplaats

Verblijfsperiode

      Wenst Een Kampingplaatst

      Wünsche eine Unterkunft

      Le Clapotis

      CHM Montalivet

      La Genèse

      Les Aillos

      Le Petit Arlane

      El Templo del Sol

      Almanat

      El Portus

      Le Betulle

Huisdier

!

RESERVERINGSFORMULIER 2018
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E
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TARIEF
De vastgestelde prijzen zijn in € en per nacht. Een 
verblijf van minimaal 2 nachten is vereist in het 
laagseizoen en van 7 nachten voor de huur van bun-
galows, tenten en stacaravans tijdens het hoogsei-
zoen. De verblijf gemeentelijke toeristen belasting 
geldt van de 31/03 tot de 27/10, vor elk volk van meer 
dan 18 jaar. Dese belasting geldt voor de CHM Mon-
ta, La Genèse en Le Clapotis. De eventuele vorderin-
gen moeten op dat moment worden gereklameerd, 
geen enkele vordering achteraf is mogelijk.

OPTIES
De opties hebben geen enkele contractuele waarde 
en kunnen wederzijds geannuleerd worden zonder 
enigekosten.

RESERVERINGEN
Voor iedere reservering worden administratiekosten 
in rekening gebracht. Gelijk welke reservering wordt, 
na ontvangst van het reserveringsformulier en het 
verplichte voorschot, bevestigd Aan de door U ge-
formuleerde wensen betreffende de reservering zal 
worden voldaan binnen de beschikbare mogelijkhe-
den van het centrum, zonder verplichting voor het 
centrum.

BETALING
ij iedere reservering, verhuur tenten, bungalows, mobil-
homes en kampingplaatsen, moet het totaalbedrag ui-
terlijk EEN MAAND VOOR AANKOMST worden voldaan.

AANKOMST-EN VERTREKTIJDEN
Midden- en hoogseizoen: alle verhuringen lopen van 
zaterdag tussen 16 u. tot zaterdag (10 u.) Laagsei-
zoen: verhuringen in functie van beschikbaarheid 
(van 16 u., dag van aankomst, tot 10 u., dag van 
vertrek). Voor iedere te late sleutelafgifte (na 10 uur 
) wordt een extra nacht gefactureerd. Er wordt 80 € 
in rekening gebracht als het verhuurde niet schoon 
wordt opgeleverd. In het hoogseizoen wordt bij aan-
komst een afspraak gemaakt voor de controle aan 

INGESLOTEN MIJN BETALING VERSCHULDIGD AAN S.A SOCNAT

het einde van het verblijf. De campingplaatsen moe-
ten voor 12 uur worden vrijgemaakt. In principe zijn 
de campingplaatsen vanaf 12 uur weer beschikbaar. 
Iedere aanvraag tot verlenging van het verblijf moet 
tenminste 24 uur voor de geplande vertrekdatum 
ingediend worden. In geval van een vrijwillig eerder 
vertrek of door uitsluiting uit het centrum wegens 
het niet respecteren van het huishoudelijk reglement, 
zal geen enkele vergoeding worden gedaan op ieder, 
verblijf dat betrekking heeft op een reservering. Het 
centrum behoudt zich het recht om de standplaats
bij de eer te aanvraag opnieuw te verhuren. 

WIJZIGINGEN
In principe is er geen enkele wijziging mogelijk binnen 
de maand voorafgaande aan de datum van aan-
komst. Buiten deze termijn zullen de gevraagde wi-
jzigingen toegepast worden binnen de beschikbare 
mogelijkheden.

ANNULERING
1. Ledere niet-conforme of niet gedane aanbetaling
(betreffende bedrag of termijn) zal rede geven tot
annulering met oplegging van forfaitaire kosten.
2. Ledere onbetaalde reservering zal volgens de algeme-
ne verkoopvoorwaarden geannuleerd worden, de forfai-
taire kosten hiervan zullen in rekening gebracht worden.
3. Ledere annuleringsaanvraag moet schriftelijk
ingediend worden binnen de beschikbare mogeli-
jkheden. Voor iedere wijziging wordt en heeft onders-
taande toepassings-voorwaarden tot gevolg.

- minstens 1 maand voor aankomst ontvangen:
30% van het totale reserveringsbedrag blijft door 
het centrum verworven.
- tussen 30 dagen en 8 dagen voor aankomst on-
tvangen: 50% van het totale reserveringsbedrag
blijft door het centrum verworven.
- minder dan 8 dagen voor aankomst ontvan-
gen: het totale reserveringsbedrag blijft door het 
centrum verworven. In geval van annulering door 
de Directie ven het centrum zal de klant alle reeds 
betaalde bedragen vergoed krijgen.

Bij een verlate aankomst wordt de reservering na 48 
uur geannuleerd (mits bericht van de klant binnendit 
tijdsbestek).

ANNULERINGSVERZEKERING
Een annuleringsverzekering is mogelijk maar niet 
verplicht. U kunt hem desgewenst afsluiten tijdens 
het boeken. Deze verzekering dient de klant de reeds 
gestorte bedragen te vergoeden volgens de alge-
mene bijzondere voorwaarden die vermeld staan op 
het verzekeringskontrakt dat u ontvangt samen met 
uw reserveringsbevestiging, onder voorbehoud dat 
de klant zich heeft gehouden aan alle contractuele 
verplichtingen hierboven geciteerd in de rubriek AN-
NULERING.

VERZEKERING
De directie van het centrum is in geen geval aanspra-
kelijk voor aangerichte schade aan het kampeerma-
teriaal. Het is aan de kampeerders een W.A.-VERZE-
KERING af te sluiten waardoor de tent, caravan en/
of ander materiaal gedekt is.

DIVERSEN
De reserveringskosten en de annuleringskosten wor-
den in geen enkel geval terugbetaald. Voor minderja-
rigen: Er moet een ouderlijke toestemming voor het 
verblijf aan het Centrum’s management gestuurd 
worden, na goedkeuring zal er een voor akkoord 
getekend exemplaar aan de ouders of voogd retour 
gezonden worden.

HUISDIEREN
Deze zijn toegelaten maar moeten in bezit zijn van 
een geldig inentingscertificaat, een penning, hals-
band en of tatouage hebben en vooral aan de lei-
band gehouden worden.

JURIDICTIE
Alle geschillen die mochten ontstaan worden door de
bevoegde rechter beslecht.

  CB VISA/MASTER 

Kaart N° 

Vervaldatum 

 International overschrijving*        

Banque Socnat : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3002 8000 0211 8537 053
BIC :  SOGEFRPP

Datum: ......... / ........... / ..........
Handtekening:

 Het bedrag van uw verblijf ..................................................................  =  .................................E
  Korting .............................................................................................................. -  .................................E
(vermeld de aanbieding en raadpleeg de gebruiksvoorwaarden)

 Reserveringskosten ..................................................................................  +  .......................... 20 E
  Toeristenbelasting CHM Montalivet (camping, tenten en stacaravans) 
0,60 E x ....... (Aantal personen) x....... (Aantal nachten) + ..................................E

  Toeristenbelasting CHM Montalivet (Chalets en studios) 
0,80 E x ....... (Aantal personen) x....... (Aantal nachten) + ..................................E

  Toeristenbelasting La Genèse 
0,61 E x ........ (Aantal personen) x....... (Aantal nachten) + ..................................E

  Toeristenbelasting Le Clapotis 
0,20 E x ....... (Aantal personen) x....... (Aantal nachten) + ..................................E

  Optioneel: Annuleringsverzekering / Ik wil me verzekeren   Ja    Nee 
0,04 E x ......(Het bedrag van uw verblijf) + ..................................E

  Optioneel: 
Laken verhuur: 9,00 E x ...... (Aantal bedden) + ..................................E

Handdoeken verhuur: 9,00 E x...... (Aantal sets) + ..................................E

(Voor partner campings : reservering en betaling opties ter plaatse)

Ligstoelen verhuur: 12,00 E x ..........(per verblijf) + ..................................E

Babyset verhuur: 5,00 E x ...... (per dag) + ..................................E

  30,00 E x......(per week) + ..................................E

BETALING TOTAALBEDRAG VAN UW VERBLIJF =  

OF AANBETALING VAN 30% VAN HET TOTALE BEDRAG VAN UW VERBLIJF = 

ALGEMENE VOORWAARDEN
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