Geachte Mevrouw, Meneer,
Naar aanleiding van uw aanvraag om informatie sturen wij u hierbij onze documentatie en tevens ook
een reserveringsformulier

Emplacement NATURE: 2 Personen / standplaats / auto / Caravan / Tent /
€ 22,50

Camper / Tourist tax
Emplacement CONFORT: 2 Personen / standplaats / auto / Caravan / Tent /
€ 27,70
Camper / Electriciteit / Tourist tax
Extra person +7 jaar
€ 6,70
Kinderen 2-6 jaar
€ 3,80
Kinderen 0-2 jaar
Gratis
Huisdieren :
€ 1,90
Tourist Tax (per person + 7 jaar / dag voor 06/07 en na 25/08)
€ 0,60
Speciale Aanbiedingen :
Aanbiedingen buiten het hoog seizoen :
voor 06.07.18 en na 25.08.18.
Forfait 2 pers. / auto / standplaats / electriciteit

17,00 €

Korting: verblijf van 2 weken –5%; verblijf van 3 weken – 10%.
Wij bieden u de mogelijkheid een standplaats te reserveren met onderstaand formulier. Indien u het totaalbedrag van uw
reservering in een keer betaalt voor 30 dagen van uw aankomst op de camping, krijgt u een korting van 5%.

………………………………………………………………………………………………………………….…………
Naam :………………………………………… Voorletters …………Tel :……………………............…..
Adresse :…………………………………………………………………………………………....................
E-mail..…………………………………………………..................................................................................
wenst een standplaats te reserveren voor:
Forfait CONFORT  Forfait NATURE  voor :
Iglotent, Huisdier Grote tent ; Camper, Auto, Caravan,
Aantal personen ouder dan 7 jaar …………Aantal personen jonger dan 7 jaar ……….……
Datum aankomst: ……………………………………..
Datum vertrek: ………………………………………..
Annuleringsverzekering: ja
nee (3% of the total amount of your stay).
Administratiekosten : € 11
Voordat uw reservering van uw verblijf definitief is, dient u een aanbetaling te doen 30% op het totaalbedrag + 11€
Administratiekosten.
Datum: …………..

plaats: ………………

handtekening: ………………………………….

Bank details : (IBAN ) FR 76 1720 6002 2856 8826 9601 030, ( BIC) AGRIFRPP872, CRCA
Pascaline & Michael Wood - 21, rue d’Alsace 88430 CORCIEUX http// :www.camping-closdelachaume.nl
Tel : 00 33 3 29 50 76 76 / Mobile 00 33 6 85 19 62 55

CORCIEUX 88430

e-mail : info@camping-closdelachaume.com

Arrêté préfectoral 2012/1036 camping 3 étoiles de 94 emplacements dont 60 tourismes et 25 locations

