
93 Avenue du mamelon Vert 65110 Cauterets / +33 (0)5 62 92 55 36 / info@camping-cabaliros.com
Terrain de camping 3 étoiles / 100 emplacements

Arrêté préfectoral du 13 juillet 2016                                         

                                                    

   RESERVERINGSCONTRACT – STACARAVAN LOUISIANE
Overeenkomst betreffende het huren van een stacaravan voor 4 personen tussen Camping Cabaliros en ondergetekende voor de hierna

genoemde periode

NAAM                                                             VOORNAM :                                                       

ADRES :

POSTCODE :                                     WOONPLAATS :

LAND :                                          Mobiele :

@ :                   
GEWENSTE periode :

( aankomst op zaterdag vanaf 16.00 uur, vertrek op zaterdag voor 10.00 uur)  

Aantal personen :

PRIJS :

+ touristenbelasting: volwassenen € 0.55 per dag + electricity in winter (the last day)

Aanbetaling (25 % van de huurprijs) :                       over te maken op bankrekening :

IBAN :  FR76 3000 3020 5700 0270 0135 784

BIC  :  SOGEFRPP
Voor uw reservering is het volgende van belang:

- u dient zelf zorg te dragen voor lakens, slopen en keukenlinnen

- bij een vertraging van 24 uur of meer dient u de camping te informeren, zodat uw reservering gehandhaafd blijft. U verliest anders   

zowel reservering als vooruitbetaling.

- door ondertekening van dit contract verklaart u accoord te gaan met het reglement dat van kracht is op de camping

 - bij aankomst dient u het restant van de huursom te voldoen, tesamen met een waarborgsom van € 300

  U dient de caravan bij vertrek schoon op te leveren, zulks ter beoordeling van de verhuurder. Indien dit niet correct blijkt te zijn 

gebeurd, danwel er breuk of tekorten zijn aan de inventaris of bij schade aan de caravan, zal één en ander worden verrekend met de 

eerder genoemde waarborgsom. (schoonmaak € 50 per uur, inventarisstukken volgens tarief)

Terugbetaling/verrekening van de waarborsom zal geschieden op de dag van vertrek. 

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u alvast een prettig verblijf.

Plaats :                                           Datum :                                            Le :                                      

Handtekening voor accoord, voorafgegaan               Voor Camping Cabaliros                      

door « gelezen en goedgekeurd »

Non-smoking Mobil Home, no animals, many thanks !


