Camping Le Grand Large

GPS : N49° 49' 46''

50340 LES PIEUX
Tel : 02.33.52.40.75
Email : info@legrandlarge.com

W -1° 84' 23''

Site internet : www.legrandlarge.com

VERHUUR STACARAVANS - Van 4 april tot 20 september 2020
!_! Cottage 2 slaapkamers 30m²
Maximaal 4 personen

Naam en voornaam : ………………………………….......................……………………………………………………………………………………

!_! Cottage 3 slaapkamers 32m²
Maximaal 6 personen

Postcode - Woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel n° : ………………………………………………..…………….. e-mailadres : …………….…………………………………………………………..

Aankomstdatum

Aantal personen (maxi 6) : ………………….

Naam en voornaam huurders + Geb. Datum

…………………………………………..

Waarvan kent u "Le Grand Large":

1 : ……………………………….……………………………………….

tussen 15.00 uur en 19.00 uur

…………………………………………………………………….

2 : ……………………………….……………………………………….

Huisdier : ………………………………………..

3 : ……………………………….……………………………………….

Soort : …………………………………………………..……….

4 : ……………………………….……………………………………….

(1 maximum)

5 : ……………………………….……………………………………….

Vertrekdatum
………………………………………………………
tussen 9 uur en 10.00 uur

De slagboom is gesloten van 22uur tot 8uur

6 : ……………………………….……………………………………….

AANTAL
……..

we(e)k(en

……………….

=

………………. €

………

1e nacht

……………….

=

………………. €

………

extra nacht(en)

……………….

=

………………. €

Totaal

=

………………. €

Korting voor lang verblijf (z.o.z.)

=

………………. €

Totaal na korting

=

………………. €

Aanbetaling 25%

=

………………. €

Te betalen 30 dagen vóór de aankomstdatum

=

………………. €

!_! Contant geld
!_! Creditcard n° !_!_!_!_! !_!_!_!_! !_!_!_!_! !_!_!_!_!
Vervaldatum !_!_! !_!_!
Controlenummer !_!_!_!

Excl. Toeristenbelasting (per pers + 18)
……… pers x 0,60 x ……… nacht = ………………… €

!_! Bank overboeking n°Iban : FR76 1380 7006 0513 6213 6700 913
n° bic : CCBPFRPPNAN

Reserverings en betalingsvoorwaarden :
- Bij reservering dient U 25% van het totaalbedrag te betalen. Het restantbedrag dient u 30 dagen voor aankomst te voldoen.
- Indien u reserveert binnen de termijn van 30 dagen, dient het totaalbedrag direct te worden voldaan bij de reservering.
- Het totaalbedrag moet 30 dagen voor aankomst betaald zijn; U ontvangt geen herinnering voor de betaling. Als het totaalbedrag niet op tijd
betaald is, gaan wij uit van een annulering en heeft u geen recht op teruggave van de aanbetaling.
- We kunnen het gevraagde locatienummer niet garanderen.
- Bij aankomst moet er een borg van 200 euro betaald worden. Deze zal, na controle van de stacaravan, op de dag van vertrek aan u worden
terugbetaald bij inlevering van de sleutel.
- Er zal geen restitutie worden verleend als de huurder eerder weggaat dan de overeengekomen huurperiode.
- Minderjarigen moeten tijdens het verblijf worden vergezeld door hun ouders.
- Eén voertuig per stacaravan.
- Slechts één huisdier per accommodatie is toegestaan. Laat uw huisdier nooit alleen achter in de afgesloten accommodatie..

Annleringsvoorwaarden : Een annulering moet schriftelijk worden gemeld. Denk aan een annuleringsverzekering.
- Bij een annulering meer dan 60 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum zal een bedrag van 30 euro worden ingehouden.
- Bij een annulering 60 tot 30 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum, zal de aanbetaling niet worden terugbetaald.
- Bij een annulering minder dan 30 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum zal het totaal bedrag van de reservering moeten worden voldaan.
- In geval van een latere aankomst dient de huurder dit te melden.
Indien de huurder zich één dag na de gereserveerde aankomstdatum voor 12.00 uur s'middags niet gemeld heeft, zal de reservering als
geannuleerd worden beschouwd.
Met instemming van de bovengenoemde voorwaarden, ondertekend
Plaats : ………………………………… Datum : …………………………………………………………

Handtekening

Camping ingedeeld 5 sterren toerisme, 223 sites op 4 hectare, inclusief 123 kampeerplaatsen, 50 stacaravans te huur en 50 particuliere stacaravans.
De camping ligt direct aan zee, met een zeer groot zandstrand, ver weg van lawaai en midden in de natuur
- Overdekt zwembad met whirlpool (04/04 tot 20/09).
- Verwarmd zwembad van 14 x 7 m (13/06 tot 06/09).
- Internetpunt, Wi-fi toegang. Betalen
- Snackbar ’s avonds van 05/07 tot 28/08, bar, TV, recreatie ruimte.
- Speelzaal met ping-pong tafels, speeltuin, volleybalveld, jeux de boules terrein, tennisbaan.
Tarieven per week
(prijzen zijn inclusief 10% B.T.W

Cottage 2 slaapkamers

Cottage 3 slaapkamers

Cottage 2
slaapkamers

Cottage 3
slaapkamers

Van 04/04 tot 30/05

490 euros

570 euros

Van 30/05 tot 27/06

510 euros

590 euros

Van 27/06 tot 04/07

610 euros

710 euros

Van 04/07 tot 11/07

720 euros

820 euros

Cottage 2 slaapkamers

Van 11/07 tot 18/07

890 euros

990 euros

- mobil home de 30m²,
- Maximaal 4 personen

Van 18/07 tot 15/08

970 euros

1 070 euros

Van 15/08 tot 22/08

870 euros

970 euros

Van 22/08 tot 29/08

670 euros

770 euros

Van 29/08 tot 05/09

510 euros

590 euros

Van 05/09 tot 20/09

490 euros

570 euros

Van 27/06 tot 29/08 - Verhuur per week van zaterdag tot zaterdag
Tarieven per nacht
(inclusief 10% B.T.W)

Cottage 2
slaapkamers

slaapkamers

Eerste nacht

120 euros

140 euros

Extra nacht

65 euros

75 euros

Cottage 3 slaapkamers
- Mobil home de 32m²,
- Maximaal 6 personen

verhuur van lakens
KORTING VOOR LANG
VERBLIJF
-10% voor 2 of 3 weken
- 15% voor 4 weken of meer

Cottage 3

Van 04/04 tot 27/06 en van 05/09 tot 20/09
Weekend van Hemelvaart minimaal 3 nachten
Weekend van Pinksteren minimaal 2 nachten

12 € per bed

Babypakket
Op aanvraag tijdens de
reservering klaar :
bed – stoel - bad

Aanbieding 2 personen
-10% op cottages met 2 of 3 slaapkamers
- Van 04/04 tot 04/07
- Van 29/08 tot 20/09
Met uitzondering van Hemelvaart en Pinksteren
Combineerbaar met het aanbod voor lang verblijf

De cottages zijn uitgerust met 2 of 3 slaapkamers, keuken met magnetron, woonkamer met TV satelliet ontvangst (inclusief nederlands kanaal),
douche, wasbak en apart toilet.
In de stacaravans bevinden zich dekens, een kookplaat, elektriciteit 220 volt, gas, houten terras (20m²) met pick-nick tafel en banken (buiten)
en 2 ligstoelen.
Inbegrepen in de prijs : Afgebakende staanplaats rondom de stacaravan, gas, elektriciteit 10 amp, en toegang tot alle faciliteiten van de camping.
Niet inbegrepen in de prijs : Lakens, eindschoonmaak, entree bezoekers. Excl. Toeristenbelasting (0.60€ per person 18+).

