Camping les Trois lacs 73330 Belmont Tramonet

tel 0476370403

www.les3lacs.com

info@les3lacs.com

Tussen de camping "Les Trois Lacs" en ondergetekende, is de volgende reservering overeengekomen
NAAM : ...............................

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

ADRES : ....................................................................…
…………………………………………………………………
POSTCODE :.................. PLAATS :............…………….

 plaats
voor voor
een tent
plaats
een
tent 
 
plaatsplaats
voor een
of vouwwagen
voorcaravan
een caravan
of vouwwagen

premium
plaats
elektriciteit
inbegrepen

met electrische aansluiting 10A
 Stacaravan
family
Stacaravan
«
family» 
 Stacaravan
confort
/Loggia
Stacaravan « confort»

 Stacaravan
Santa
Fe
Stacaravan « Loggia»
 Stacaravan
Titiana
Stacaravan
« Mercure »
 Bengalitent
Bengalitent

tent

Voor de internationale overschrijving heeft u de
volgende gegevens nodig :
N° IBAN: FR76 1810 6008 1072 1516 7605 044
N° Swift: AGRIFRPP881
Bank: Crédit Agricole des Savoie 73240 St
Genix sur Guiers
(ter attentie van
« S.A.R.L. Camping Les Trois Lacs »)

Opties:
verplicht)
Opties:(reserveren
(reserveren
verplicht)

LAND : ………………………………………………
TELEFOON : ...................................... email…………..... …

Gewenste datum :
Aankomst
Vertrek

...........….................

Alle overschrijvingskosten zijn voor de
opdrachtgever.

 
Huur koelkast
op deop
plaats
(indien beschikbaar)
Huur koelkast
de plaats
(indien beschikbaar)
 Met electrische
aansluiting
10A
Bijzettent op de plaats 
 Bijzettent
op de plaats
beschikbaar) 
Babypakket
(indien
 Babypakket
(indien
beschikbaar)
Huur 1 persoonslakenset 
 
schoonmaakkosten
premium plaats
Huur 2 persoonslakenset


Aantal personen:……………………



Naam:
Geboortedatum:

…………………………………………….. 

Opties stacaravan/ tent
schoonmaakkosten
linnenverhuur 1 persoon (indien beschikbaar)
linnenverhuur 2 persoon (indien beschikbaar)
Babypakket (indien beschikbaar)

* Code = laatste 3 cijfers op de
achterzijde van de kaart

................................
………………………………………………

Ik ken de camping via :

vrienden/familie
gids:………...……
Internet :site…………..
Airotel
Zoover
Anders: ……………….

postwissel vingsbewijs

(Gelieve de 16 cijfers van
de kaart en de
geldigheidsdatum invullen)

visa- of
mastercard

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Speciale wensen :
Ik kom voor de
1e keer
 2e keer
3e keer of vaker

 internationale overschrij-

/__/__/__/__/

/__/__/__/__/

/__/__/__/__/

…………………….………………………

……../…….
* Code .. .. ..

Ik voeg aan mijn reservering de aanbetaling toe:
30 % van het totale verblijf + 25 € adminitratiekosten = …….. +25 € =…………….
Ik heb kennis genomen van de
reserveringvoorwaarden en accepteer deze.
Datum :.......................Handtekening :

……………………………………………
……………………………………………

/__/__/__/__/

Geldig tot:

Bij ontvangst van het contract en de aanbetaling
krijgt u een bevestiging van de reservering per post
of email. Voor de stacaravans en de bengalitenten
moet het resterende bedrag een maand voor
aankomst bij ons binnen zijn. Voor de staanplaatsen
geldt dat het reserende bedrag bij aankomst betaald
moet worden.

Voor de betaling per Visa of Mastercard,
hebben wij uw toestemming nodig om het
bedrag van uw kaart af te schrijven :
« Ik machtig de directie van Camping Les
Trois Lacs het bedrag van……………....€.
van mijn kaart af te schrijven voor de
aanbetaling en de administratiekosten.
Handtekening:

