
CAMPING DE CAPELAN  * * * *           & Fax : 0033 4 66 45 60 50
 48150 MEYRUEIS                                                         (buiten seizoen). & Fax : 0033 4 90 53 34 45

www.campingcapelan.com      E-mail : camping.le.capelan@wanadoo.fr

HUURCONTRACT VOOR EEN CAMPINGPLAATS

   Tussen ondergetekende en camping de CAPELAN is het volgende overeengekomen :

1° Dhr-Mevr………………………………………….………….  . Voornaam …………………………………

    Adres …………………………………………………………………………………………………………….

    Woonplaats……………………………………………………… Postcode ………………………………......

    E-mail…………………………………………………...............  ……………………………….................

    Verklaart overeengekomen te zijn de volgende huurvoorwaarden en tarieven betreffende een. plaats.

    Datum van aankomst(Na 12U)………………………Datum van vertrek(Voor 12U)…………………

    Aantal personen……………………………………+  kinderen jonger dan 7 jaar………….………………

    Tent (afmetingen)……………………………….….Caravan (afmetingen)…………………………………….

    Auto (aantal)……………………………………….Aansluiting electriciteit                (ja)                (nee)

    Individuele badkamer : (ja) (nee)                 Koelkast        (ja)          (nee)

2° Camping de CAPELAN reserveert,  overeenkomstig de huurvoorwaarden, een plaats voor de aangegeven 
data 

3° AANBETALING

    - 30% van de totale verblijfskosten = ………………………………………………………………………..€

    - Reserveringskosten per plaats = …………………………...…………………..………..…………….  16,00€  

   TOTAAL = ………………………….….€

4° BEVESTIGING

    De overeenkomst is gesloten na ontvangst onzerzijds van het huurcontract in duplo, alsmede de aanbetaling a 
………………….€ per overschrijving  ten name van camping de CAPELAN of credit card : VISA – 
EUROCARD – MASTERCARD  -   MAESTRO  -  e-CARTE BLEUE

    N°                                                                                      Opgemaakt te MEYRUEIS, d.d
                                                                                                                                            Handtekening
    Vervaldatum kaart                  Handtekening                                                         
              
              De directeur                                                                                                    

mailto:camping.le.capelan@wanadoo.fr
http://www.campingcapelan.com/


HUURVOORWAARDEN

1°. De verhuurde plaats staat op naam en is in geen geval overdraagbaar.

2° RESERVERING

De reservering komt pas tot stand na ons akkoord en na ontvangst van de aanbetaling, te weten
- 30 % van de totale verblijfskosten
- 16,00 €  reserveringskosten per plaats. Deze worden niet gerestitueerd.

Om zeker te zijn van een gereserveerde plaats dient de aanbetaling dus vergezeld te gaan met het contract in 
duplo,  volledig  ingevuld  en  ondertekend.  Na  ontvangst  onzerzijds  zal  een  exemplaar  aan  u  worden 
geretourneerd.

3° VERHINDERING/UITSTEL

Indien  de  huurder  niet  tijdig  bericht  (eventueel  telefonisch)  dat  hij  genoodzaakt  is  de  datum  van 
aankomst uit te stellen, vervalt de reservering 24 uur na de in het contract vermelde aankomstdatum.

4° ANNULERING

In geval van annulering bent u gehouden aan of blijft u verschuldigd :
- de reserveringskosten
- een bedrag gelijk aan 20 % van het totale bedrag van de verblijfskosten, indien de annulering 
plaatsvindt tenminste 15 dagen voor de opgegeven aankomstdatum
- het totale bedrag van huur- en verblijfskosten indien de annulering plaatsvindt minder dan 16 
dagen voor de opgegeven aankomstdatum of indien u zich op deze datum niet meldt.

5° BETALING

Het totale bedrag van huur- en verblijskosten dient te worden voldaan de dag van aankomst.  Er 
wordt geen korting verleend in het geval van uitgestelde datum of vroegtijdig vertrek.

6° INTERN REGLEMENT

Iedere huurder wordt geacht zich te houden aan het interne reglement van Camping Le Capelan. Bij geschillen 
is alleen de rechtbank te MENDE bevoegd hierover uitspraak te doen.

NOTA :  Aanbetaling per overschrijving : IBAN :  FR76 1026 8045 9011 8333 0020 034
Adres :  SWIFT BIC:COURFR2T
Domiliation : MILLAU
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