Tarieven 2005
Alie en Lieuwe van Zanden
32380 GAUDONVILLE (St. Clar)
Tel.: 00 33 (0) 5 62 66 43 86
Fax.: 00 33 (0) 5 62 66 42 02
U dient in het bezit te zijn van een FFN- of INF-kaart als u op ons Centre Naturiste DEVEZE wilt verblijven.
U kunt de naturistenkaart ook ter plekke aanschaffen voor 21 €.
Camping Caravanning :
Prijzen per nacht.(warme douches, gebruik tennisbaan en zwembad inbegrepen)
Forfait emplacement, auto,
tent/caravan, 2 personen
17,50 €.
Volwassene extra
6,70 €.
AANBIEDING :
Kinderen onder 3 jaar
gratis
Voor juli en na augustus geldt, met uitzondering van electra, een
Kinderen 3 t/m 9 jaar
3,80 €.
korting van 50 %.
Kinderen 10 jaar en ouder
4,50 €.
Bv : forfait emplacement 8,75 €/nacht
Alleengaande :
9,10 €.
En ……… bij verblijf vanaf 30 dagen nog eens 5% korting
Electra ( 5 ampère )
4,00 €.
Hond ( altijd aangelijnd )
1,60 €.
Verhuurprijzen van caravans, stacaravans en chalet in € per week :
Prijzen inclusief, per 3 personen. Voor elk persoon extra geldt het campingtarief als boven vermeld.
mei, juni, september en oktober 30/06 - 07/07 en 18/08 - 01/09 07/07 - 19/08
4-pers caravan klein
160
249
312
4-pers caravan middel
185
293
367
4-pers caravan groot
203
324
407
stacaracan 4/5 pers
224
356
447
chalet 5 pers
262
394
485
Bij verblijf langer dan 14 dagen : 10 % korting. Buiten de maanden juli en augustus per nacht 33 €.
Uitrusting van de caravans : koelkast, tuinameublement, dekens, bedden, keukenbenodigdheden, servies,
koffiezetapparaat, parasol, gasfles en electra. De caravans zijn niet aangesloten op de waterleiding. U dient gebruik te
maken van de toiletgebouwen.
Uitrusting stacaravans : als caravan met extra : slaapkamer, douche, wc en wastafel
Uitrusting chalet : geheel gemeubileerd met 2 slaapkamers, badruimte, koel/vrieskast en vide met overloop en
balcon. Eigen terras, vrij uitzicht op weilanden
Verhuur linnengoed : 7.20 € per week. Caravanstalling : 23,00 €/ per maand.
Afknippen en opsturen
RESERVERINGSAANVRAAG : cheque 90 € (14 € kosten en 76 € aanbetaling)
Ondergetekende,_____________________________________verzoekt te reserveren een :
staanplaats/(met/zonder electra)/caravan/stacaravan/chalet *
Aankomstdatum______________Vertrekdatum_______________
Ondergetekende verzoekt u een ontvangstbevestiging te sturen.
Ondergetekende heeft kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden
Aantal volwassenen
_____
Kinderen onder 3 jaar
_____
Kinderen 3 t/m 9 jaar
_____
Handtekening
Kinderen van 10 jaar en ouder
_____
Hond
ja/nee *
Electra
ja/nee *
zon/schaduw *
Datum :____/____/________

Adres :_____________________________
Postcode : __ __ __ __ __ __
Plaats :_____________________________
______
*=Doorhalen wat niet van toepassing is

Microsoft/word/forfait 2004ne

Tel. :_________________

Reserveringsvoorwaarden.
Reserveren voor een chalet, stacaravan of caravan is uitsluitend mogelijk voor een periode van tenminste 7 nachten.
Indien u wenst te reserveren, dient u de reserveringsaanvraagstrook volledig ingevuld terug te zenden. U vult hierop in
op welke datum u wilt aankomen, op welke datum u weer vertrekt, met hoeveel personen u wenst te komen ( voor
kinderen de leeftijd op de dag van aankomst aanhouden en die vermelden), uw voorkeur voor een plaats in de zon of
schaduw en of u al dan niet electra wilt gebruiken.
De aanbetaling bedraagt 90 Euro (14 € kosten en 76 € reservering). Deze wordt in mindering gebracht op de
eindafrekening. Een reservering staat vast na het ontvangen van de aanbetaling. Het gehele bedrag van de kosten van
uw verblijf dient bij aankomst te worden voldaan.
Bij onderstaande gevallen krijgt u uw aanbetaling niet teruggestort :
 bij het voortijdig afbreken van uw vakantie ( de huurprijs van caravan, stacaravan of chalet blijft dan in
zijn geheel verschuldigd)
 bij annulering minder dan 3 maanden voor de opgegeven aankomstdatum.
Het gehuurde blijft tot 48 uur na de geplande aankomstdatum vrij. Daarna vervalt de reservering. Een reservering
loopt van de dag van aankomst 14.00 uur tot de dag van vertrek 10.00 uur.
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