
 

RESERVERINGSFORMULIER       CAMPING FLOIRAS 
TENTHUUR 2015      46140 Anglars-Juillac 
         Vallée du Lot - FRANCE 
  

Naam   ............................................................................................................... 
Adres   ............................................................................................................... 
Postcode / Plaats ............................................................................................................... 
Tel.  .........................................................   Email      ......................................................... 
Vergezeld van 1.  ..........................................(leeftijd kinderen)          

2.  ......................................... 
   3.  ......................................... 

4. ......................................... 
5. ......................................... 

                 (Huisdieren inentingsbewijs verplicht) 

Wenst te reserveren voor de periode: 
 
Aankomst: .....................            Vertrek:  ........................ 
 
         

° Een compleet ingerichte safaritent;     LODGE 
 
Opmerkingen/wensen:  ................................................................................................... 
 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de vermelde voorwaarden. 
 
        

    Handtekening  …………………………………… 
 
-Mail dit formulier naar :     info@campingfloiras.com  
 
-Of stuur het in een gefrankeerde enveloppe naar: 
      Erik et Susan Hannes 
      Camping Floiras 
      46140 Anglars-Juillac 
      Vallée du Lot-France 
-Maak per gereserveerde week  € 200,-  plus eenmaal  € 12,-  reserveringskosten over op 
Banque Populaire Occitane, Mr. Hannes Erik, 
Camping Base Nautique Floiras, 46140 Anglars-Juillac France 
IBAN : FR 76 1780 7008 1001 0214 5397 821 
BIC :    C C B P F R P P T L S  
(aantal weken ……x € 200,-   =  €……..,-   +  € 12,-  = totaal €……….,-   ) 
Zodra het reserveringsformulier en uw betaling bij ons binnen zijn, ontvangt u een  bevestiging 
van uw reservering. 

ALGEMENE BEPALINGEN EN RESERVERINGSVOORWAARDEN. 



 
RESERVEREN 
Het reserveren vindt plaats door het volledig invullen,ondertekenen en aan ons  
opsturen van het reserveringsformulier en gelijktijdige betaling van de 
berekende aanbetaling. 
Reserveringen worden eerst in behandeling genomen na ontvangst van uw 
betaling. 
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een schriftelijke bevestiging. 
Onze tenten zijn ingericht en bedoeld voor normaal “gezinsgebruik” en 
voorbehouden aan diegenen met wie de huurovereenkomst is afgesloten. De 
huurovereenkomst is niet overdraagbaar. 
 
WIJZE VAN BETALING 
Uw aanbetaling kunt u op de volgende wijze voldoen: 
 
Door overboeking op onze bankrekening : 
Banque Populaire Occitane 
Mr. Hannes Erik 
Camping Base Nautique Floiras 
46140 Anglars-Juillac FRANCE 
    IBAN : FR 76 1780 7008 1001 0214 5397 821 
    BIC :   C C B P F R P P T L S  
 
Het totaalbedrag, verminderd met uw aanbetaling dient uiterlijk twee weken 
voor aanvang van de gereserveerde periode te worden voldaan c.q te zijn 
bijgeschreven op onze rekening. 
Bij vroegtijdig vertrek wordt geen restitutie verleend. 
 
ANNULERING 
Wij adviseren u bij boeking zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Slechts schriftelijk ingediende annuleringen worden in behandeling genomen. 
In voorkomende gevallen zal door ons worden berekend:  
-tot acht weken voor aanvang van de gereserveerde periode: 
50% van de aanbetaling plus de reserveringskosten. 
-van acht tot vier weken voor aanvang van de gereserveerde periode: 
de volledige aanbetaling plus de reserveringskosten. 
-vanaf vier weken voor aanvang van de gereserveerde periode: 
de volledige huursom plus de reserveringskosten. 


