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BOEKINGSFORMULIER 
NAAM ____________________________________________ Voornaam _________________________ 
Adres _____________________________________________ Postcode __________________________  
Stad ______________________________________________ Land ______________________________ 
Mobiel ________________________ Email _______________________@ _______________________________ 

 
Deelnemers aan het verblijf (uzelf en baby’s inbegrepen) 

NAAM VOORNAAM DATUM EN PLAATS VAN GEBOORTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
KENTEKENNUMMER AUTO ______________ MERK _______________MODEL__________________KLEUR ____________ 
 
VERBLIJFDATUM van _____________________ (aankomst na 16 uur) tot______________________(vertrek vóór 10 uur) 
 

 STAANPLAATS TENT 

 STAANPLAATS CARAVAN OF CAMPER 

 ELEKTRICITEIT € 3 per dag 

 EXTRA PERSONEN € 4 per persoon per dag / EXTRA AUTO / € 4 per dag 

 KINDEREN (onder de 12 jaar) € 3 per kind per dag 

  

 MOBIL-HOME 4/6 Pers TYPE SUN 2001 Voor 6 personen met een slaapbank 24 m2 (2 kamers) 

 MOBIL-HOME 4/6 Pers TYPE SUN 2009 Voor 6 personen met een slaapbank 28 m2 CONFORT (2 kamers) 

 MOBIL-HOME 6/8 Pers TYPE LOUISIANE 2008 Voor 8 pers met een bed 32 m2 CONFORT (3 kamers) 

  

 TELEVISIE VERHUUR € 20 per week (inbegrepen bij CONFORT mobilhomes) 

 KOELKAST of BARBECUE VERHUUR € 15 per week of € 4 per dag (koelkasten alleen voor staanplaatsen) 

 HUISDIEREN € 2 per dier per dag (gevaccineerd, getatoeëerd en aangelijnd) 

 
Toeristenbelasting 0, 50 € X _______ aantal dagen en aantal _______ volwassenen = __________€   
           
Voorschot van 30% te betalen _____________ €  TOTALE PRIJS ______________€  
 

Credit card _ _ _ __ / _ _ _ __ / _ _ _ __ / _ _ _ __ geldigheidsdatum __ __ / __ __ Cryptogram _ __ __  
Cash 
Overschrijven IBAN: FR76 1710 6000 0730 0006 2662 308  SWIFT: AGRIFRPP871  
 

HET RESTBEDRAG MOET 30 DAGEN VOOR AANKOMSTDATUM WORDEN BETAALD. 
 

Door dit vakje aan te vinken, bevestig ik dat ik Algemene gebruiksvoorwaarden (verso) heb gelezen. De reservering wordt definitief 
na ontvangst van het contract, aanbetaling en acceptatie van de camping. 
 
Datum ____/____/________   Handtekening  
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ALGEMENE VOORWAARDEN Camping Le Bois de Pins 

 
1) Het maximale aantal personen per standplaats is 6, inclusief 
kinderen.  
2) De aanwezigheid van een meerderjarige persoon is verplicht. 
Minderjarigen moeten begeleid worden door hun ouders of legale 
voogd. Ieder persoon moet in het bezit zijn van een identiteitskaart 
ter controle van naam, leeftijd en adres.  
3) Alle bezoekers moeten zich voor inschrijving melden aan de 
receptie. Zij zullen geregistreerd worden als ‘Bezoekers’. 
Bezoekers dienen hun auto buiten het campingterrein te 
parkeren. Indien zij willen overnachten, zullen zij als ‘Extra 
persoon’ worden geregistreerd. Deze optie is enkel mogelijk 
indien het maximale aantal personen per standplaats of 
accommodatie nog niet bereikt is. Aan het verblijf op de camping 
zijn extra kosten verbonden. 
4) De betalingen van een verblijf zonder reservering, extra 
faciliteiten/services, veranderingen aan een bestaand 
reserveringscontract en andere kosten die een invloed hebben op 
het totale bedrag van uw verblijf, dienen bij aankomst te worden 
betaald. 
5) Bij aankomst krijgt u een inventarislijst die u dient te 
controleren, in te vullen, te ondertekenen en te retourneren binnen 
24h. 
6) Honden zijn toegestaan, maar dienen bij de receptie 
ingeschreven te worden. Ze moeten tevens getatoeëerd en 
gevaccineerd zijn en aan de lijn worden gehouden. Zakjes voor 
de uitwerpselen zijn beschikbaar in de receptie (gratis). Honden 
zijn niet toegestaan bij de zwembaden. 
7) Laat s ’nachts niets buiten op uw waslijnen hangen. Maak uw 
fiets/ objecten die buiten blijven, vast met een ketting. Laat geen 
waardevolle spullen of geld in uw verblijfplaats of ergens anders 
‘onbeheerd’ achter. De camping is in geen geval verantwoordelijk 
voor verlies of diefstal. 
8) De toegang tot de zwembaden is gereserveerd voor de 
campinggasten Enkel strakke traditionele zwemkleding wordt 
geaccepteerd: geen short of bermuda. 
9) Barbecues met kolen (vuur) is verboden 
10) De maximale snelheid van voertuigen op de camping is 
10km/h. Het verkeer op de camping is toegestaan tussen 6.30 en 
23.30 uur.  
11) U dient de sanitaire gelegenheden in schone staat achter te 
laten. Deze gelegenheden zijn geen speelruimte voor kinderen. 
12) Voor het welzijn en de rust van een ieder, gelieve vanaf 
middennacht de totale rust en stilte op de camping in acht te 
nemen. 
13) De goede reputatie van de camping is gebaseerd op een 
familiesfeer met bijbehorende regels en aanbevelingen. Het goed 
functioneren van de infrastructuur, organisatie en animaties is 
hieraan verbonden. Indien de regels en aanbevelingen niet 
worden gerespecteerd, behoudt de camping het recht om de 
gast(en) te dwingen het campingterrein te verlaten.  
14) Op de dag van vertrek dienen de accommodaties om 10 uur 
en de standplaatsen om 12 uur te worden verlaten. In het geval 
van verlaat vertrek kan een extra dag gefactureerd worden. 
15) In het geval van een geschil is de jurisprudentie van het 
tribunaal van Perpignan bekwaam. Reclamaties en klachten 
moeten binnen 30 dagen (na het vertrek) schriftelijk ingediend 
zijn. 
 
 
Verhuur van de accommodaties 
 
16) U dient zelf zorg te dragen voor de eindschoonmaak van uw 
accommodatie (de accommodatie moet uiterlijk om 10 uur 
opgeleverd worden). Indien u wenst te betalen voor de 
eindschoonmaak, kunt u dit aangeven bij de receptie. 
 
 
 

 
 
17) Tot de dag voor uw vertrek kunt u een gezamenlijke controle 
van uw accommodatie aanvragen. Tijdens deze controle wordt er 
geconstateerd of er geen mankementen op het niveau van 
schoonmaak of inventaris zijn. 
18) Mocht u geen gezamenlijke controle hebben aangevraagd, dan 
zal de controle zonder u plaatsvinden. Mocht de eindschoonmaak 
niet goed naar onze standaard schoon zijn gemaakt, word er door 
ons een maximaal bedrag van €60 in rekening gebracht.  
19) In het geval dat het bedrag van de borg (200€ tot 400€) de door 
de klant gemaakte onkosten niet dekt, zal de directie de overige 
kosten na aftrek van de borg op de klant verhalen. 
 
 
Algemene reserveringsvoorwaarden 
 
1) Uw reservering impliceert dat u volledig akkoord gaat met onze 
algemene voorwaarden. 
2) De reservering is naam gebonden en kan niet zonder akkoord van 
de camping worden veranderd. De directie behoudt zich te allen tijde 
het recht voor om personen te weigeren waarvan de naam niet 
overeenkomt met de naam op het ‘reserveringsformulier’. 
3) De plaatsen worden volgens inschrijfvolgorde toegekend. De 
directie behoudt zich het recht voor om plaatsaanwijzingen of 
accommodaties te veranderen.  
4) Opties hebben een beperkte geldigheid. Na deze periode van 10 
dagen vervalt de optie automatisch zonder dat er een 
annuleringsbericht verstuurd zal worden. 
5) De reservering wordt pas gevalideerd wanneer de camping uw 
aanvraag (volledig ingevuld en ondertekend) met uw aanbetaling van 
het verblijf en administratiekosten in goede orde heeft ontvangen. Na 
ontvangst hiervan zal door de camping een ontvangstbewijs naar u 
terug worden gestuurd, deze dient u bij aankomst als 
reserveringsbewijs te overhandigen. 
6) Het resterende bedrag voor het verblijf moet 30 dagen voor de 
aankomstdatum betaald zijn. Mocht uw reservering plaatsvinden in 
de 4 weken voorafgaand aan uw aankomstdatum, moet het gehele 
bedrag op het moment van reserveren betaald worden. 
7) Wanneer het restbedrag niet betaald is binnen de termijn, behoudt 
de camping het recht voor om de reservering te annuleren zonder 
terugbetaling. 
8) De administratiekosten worden nooit terugbetaald. 
9) De standplaatsen en accommodaties moeten voor 20 uur bezet 
worden. Indien de huurder niet op tijd aanwezig kan zijn, wordt hij 
verzocht de receptie zo spoedig mogelijk te verwittigen. De 
noodzakelijke instructies en informatie zal worden gegeven bij late 
aankomst. 
10) In het geval van verlate aankomst of een vervroegd vertrek (door 
uzelf gemotiveerd), zal er geen korting op de verblijfsprijs of 
terugbetaling van een reeds betaald bedrag toegekend worden. 
11) Indien een verlate aankomstdatum niet schriftelijk is 
aangekondigd, wordt de plaats of accommodatie na 48 uur opnieuw 
vrijgegeven, zonder terugbetaling van de aanbetaling. 
12) In het geval van annuleringen voor 31 mei, wordt de aanbetaling 
(minus administratiekosten) teruggestort. (100% voor een 
standplaats en 50% voor een accommodatie); na deze datum wordt 
geen geld teruggestort. WIJ RADEN U AAN OM EEN 
PERSOONLIJKE ANNULERINGSVERZEKERING AF TE SLUITEN 
INDIEN GEWENST 
13) Uitsluiting van het herroepingsrecht. Conform artikel L.121-19 
van het Franse consumentenrecht, stelt Camping Le Bois de Pins 
zijn klanten ervan in kennis dat de verkoop van 
accommodatiediensten, die op een vastgestelde datum of volgens 
een bepaalde periodiciteit worden geleverd, niet onderhevig is aan 
de bepalingen inzake de herroepingstermijn van 14 dagen. 
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