
Camping Domaine de la Bergerie *** 
Côte d’Azur France 

www.camping-domainedelabergerie.com 
Dhr. Mevr  Vence, 

CHALET 

RESERVATIEBON CHALET 
Ingevuld en ondertekend terugsturen samen met het voorschot 

Ik wens een stacaravan te reserveren 

VAN ZATERDAG   om 16 uur 
TOT ZATERDAG      om 10.30 uur 

Over te maken vast voorschot op weekbasis volgens het geldende tarief: 

€ 100 x …………………………………………….weken  = € ……… 
+ Dossierkosten………………………………………… = €  20
 Incl.belasting…………………………………………..    = €  

ANTWOORDEN VÓÓR 

Ik verklaar dat ik de algemene voorwaarden goed heb ontvangen, er kennis van heb 
genomen, ermee akkoord ga en me eraan zal houden.  

TE    OPGEMAAKT OP    GELEZEN en GOEDGEKEURD en 
 HANDTEKENING 

• . BETAALKAART: VISA-EUROCARD-MASTERCARD-MAESTRO
  Nummer van de kaart    -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -  -  Vervaldatum  - - / - -  

+ De laatste 3 cijfers op de achterzijde van uw kaart  -  -  -
Machtiging gebruik van de kaart, DATUM:      HANDTEKENING:

• OVERSCHRIJVING: IBAN FR76 1910 6006 0100 2756 8401 507
  BIC-CODE: AGRIFRPP891 – CREDIT AGRICOLE 

Bijgewerkt in maart 2017 

1330 Chemin de la Sine 06140 VENCE  0033(0)4 93 58 09 36  
www.camping-domainedelabergerie.com - info@camping-domainedelabergerie.com 
Pour tout litige seul le tribunal de Grasse est compétent – RC GRASSE B 327015236 

mailto:info@camping-domainedelabergerie.com


Camping du Domaine de la Bergerie *** 
Côte d’Azur France 

www.camping-domainedelabergerie.com 
ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVATIE CHALET-STACARAVAN 

Stacaravan 65C en 66C > 5 jaar 

Voor een plaats met voorzieningen met uitgeruste stacaravan (elektriciteit: 5 amp.). 

Reserveren kan per week (of meerdere weken), met aankomst op zaterdag tussen 16 en 19 u. en vertrek op 
zaterdag tussen 9.30 en 10.30 u. 

Het VASTE voorschot op de stacaravanhuur evenals de dossierkosten moeten worden betaald bij reservatie. Het 
resterende bedrag en de waarborg moeten worden betaald bij aankomst. 

De reserveringskosten, € 20, die worden overgemaakt bovenop het voorschot, vormen de betaling voor een extra 
dienstverlening en worden niet terugbetaald. De dossierkosten worden aangeboden als het verblijf volledig wordt 
betaald bij de reservering.  
In geval van verlate aankomst (na 19 uur) en/ of zonder boeking worden registratie kosten (€ 20) in rekening 
gebracht. 

De reservatie is definitief zodra wij het voorschot ontvangen hebben. Het voorschot moet ons ten laatste een week 
na ontvangst van de reservatie bon bereiken.  
Bij reservatie minder dan twee weken voor uw verblijf moet het volledige verblijf worden betaald op 
het 
ogenblik van de reservatie, en dat uitsluitend met betaalkaart, ons voorstel blijft 48 uur geldig. 

ANNULERING BIJ NAAR BEHOREN AANGETOONDE OVERMACHT: 
Meer dan zes weken voor aankomst: volledige terugbetaling van de stacaravanhuur. 
Minder dan zes weken voor aankomst: geen terugbetaling. 
Een annuleringsverzekering kan worden afgesloten (FFCC). 

Uw stacaravan is bij aankomst gedurende 24 uur gegarandeerd, met uitzondering van bijzondere bepalingen. 
Uit hygiënische overwegingen zijn dieren niet toegelaten. 
De stacaravan is bedoeld voor twee volwassenen. Het bovenste bed is verboden voor kinderen jonger dan zes jaar. 

BELANGRIJK: 

HET RESTERENDE BEDRAG VAN DE STACARAVANHUUR MOET WORDEN BETAALD BIJ AANKOMST, 
net als de WAARBORG (waarborg huisraad + waarborg schoonmaak). Ze zullen aan u worden 
teruggegeven bij vertrek (200 €), na aftrek van de ontbrekende of verslechteringen, en (80 €) als de mobiele 
man in dezelfde staat van netheid wordt achtergelaten als bij aankomst, eindschoonmaak effecten. 

Elke wijziging die kan leiden tot een wijziging van het huurbedrag (verhoging of verlaging), moet bij aankomst 
worden vermeld. 

Een vervroegd vertrek of een laattijdige aankomst geeft geen recht op terugbetaling, om welke reden dan ook. 

Bepaling van rechtsbevoegdheid: eventuele geschillen zullen worden behandeld voor de rechtbank van Grasse. 

Beste klant,  
Deze bepalingen zijn noodzakelijk om elke vorm van onduidelijkheid te vermijden. Wij bedanken u voor uw 
vertrouwen en wensen u een onvergetelijke vakantie. 

Bijgewerkt in januari 2019 

1330 Chemin de la Sine 06140 VENCE  0033(0)4 93 58 09 36  
www.camping-domainedelabergerie.com - info@camping-domainedelabergerie.com 
Pour tout litige seul le tribunal de Grasse est compétent – RC GRASSE B 327015236 
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Op plaatsen 65C en 66C 

8 PLATTE BORDEN 
8 DIEPE BORDEN 
8 DESSERTBORDEN 
1 OVALEN SCHOTEL (PYREX)  
1 PLASTIC OVALEN SCHOTEL  
1 KLEINE WITTE SLAKOM 
1 GROTE WITTE SLAKOM  
6 KOMMEN 
6 KOFFIEKOPJES + SCHOTELTJES  
6 MIDDELGROTE GLAZEN 
6 GROTE GLAZEN 
1 WATERKAN  
1 IJSEMMER 
1 KOFFIEZETAPPARAAT  
10 INOX EETLEPELS 
10 INOX VORKEN 
10 INOX KOFFIELEPELS  
10 INOX MESSEN 
1 KEUKENMES 
1 AARDAPPELMESJE  
1 PLASTIC SALADELEPEL 
1 OPSCHEPLEPEL  
1 SCHUIMSPAAN, CHROOM, HOUTEN STEEL 
1 SPATEL + 1 HOUTEN LEPEL 
1 INOX KOOKPOT, DRIEDUBBELE BODEM  
4 INOX STEELPANNEN, DRIEDUBBELE BODEM 
1 INOX BRAADPAN, DRIEDUBBELE BODEM  
1 UNIVERSEEL DEKSEL 
1 PLASTIC VERGIET MET DRIE VOETJES 
1 ONDERZETTER 
1 ASBAK 
1 PLASTIC BESTEKBAK 
1 KURKENTREKKER/FLESOPENER 
1 BLIKOPENER 
1 PLASTIC CITROENPERS 
1 IJSBLOKJESVORM (IN KOELKAST) 

4 EIERDOPJES 
1 SLAKOM 
1 SNIJPLAK 

Bijgewerkt in feb  2019 

1 PLASTIC EMMER 
1 PLASTIC VUILNISEMMER met deksel 
1 BLIK + 1 STOFFER (PLASTIC) 
2 PLASTIC WASBAKKEN 
1 BORSTEL met steel + 1 LOSSE BORSTEL 
10 KLEERHANGERS 
1 DROOGREK 
12 WASSPELDEN 
1 PLASTIC DEURMAT 
3 VERWARMINGSELEMENTEN  

1 SPREI (140X190) 
2 SPREIEN (70X190) 
1 MATRASBESCHERMER GROOT BED 140X190) 
2 MATRASBESCHERMERS KLEIN BED (70X190) 
   HOOFDKUSSENS 
   KUSSENBESCHERMERS 
   DEKEN GROOT BED (140X190) 
   DEKEN KLEIN BED (70X190) 

1 PLASTIC TUINTAFEL 
6 PLASTIC TUINSTOELEN 
1 PRIEEL  

WIJ ZORGEN VOOR 
1 DEKEN +1 MATRASBESCHERMER  
op elk bed. Evenals voor bijbehorende 
hoofdkussens met hoodkussenbeschermers. 
Beddengoed, linnengoed en handdoeken zijn 
niet inbegrepen.  

OP AANVRAAG: 
huur van beddengoed  € 10/slaapkamer 
huur van handdoeken  € 10/slaapkamer 
schoonmaak                 € 80     

De handtekening laten voorafgaan door de 
vermelding: 
'GELEZEN EN GOEDGEKEURD' 

INVENTARIS VAN UW STACARAVAN 

Salon 

Keukenhoek 

Slaapkamer 2 pers 
Bed 140 X 190 
 

Ruimte met 2 stapelbedden. 70 x 190 

Fornuis 
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 6 m x 3 m = 18 m² 



Camping du Domaine de la Bergerie *** 
Côte d’Azur France 

www.camping-domainedelabergerie.com 

HUUR VAN STACARAVANS 
 2 stacaravans beschikbaar, > 5 jaar 

TARIEF 2019 
Zonder de toeristenbelasting* 

Week Minimaal 3 
nachten 

<7 N

Extra 
nacht 
> 7 N

Extra Kind       
< 13 jaar 

CHALET 
geen sanitaire 
voorzieningen 

18 m² 

MARS AVRIL OCTOBRE 

MAI JUIN SEPTEMBRE 

SEIZOEN JULI AUGUSTUS 

2 personen 

2 personen 

2 personen 
+2 kinderen
- 13 ANS 

210 € 

260 € 

490 € 

36 € 

45 € 

80 € 

30 € 

38 € 

70 € 

4.80 € 

6.00 € 

-- 

*TOERISTENBELASTING: € 0,40 per nacht en per persoon ouder dan 18 (voor de stad Vence)

Deze prijs omvat: de plaats, 1 wagen of 2 motorfietsen, 2 of 4 personen (volgens vaste prijs), water, elektriciteit. 
Verhuur per week, van zaterdag tussen 16 en 19 uur, tot zaterdag tussen 9.30 en 10.30 uur. 
Extra personen (maximaal 2 kinderen jonger dan 13 jaar), voertuigen of aanhangwagens worden aangerekend 
volgens het geldende tarief van de camping. 

RESERVATIE- OF SUPPORT KOSTEN : € 20 
AANGEBODEN TOT TOTALE BETALING BIJ HET RESERVEREN 
€ 200 voorschot bij reservatie + € 20 dossierkosten 
Betaling: met betaalkaart (Maestro, Mastercard, Visa) of overschrijving  
Te betalen saldo bij aankomst + toeristenbelasting. 
In geval van verlate aankomst (na 19 uur) en/of zonder boeking worden registratiekosten (€ 20) in rekening 
gebracht. 
Een vervroegd vertrek of een laattijdige aankomst geeft GEEN RECHT OP TERUGBETALING. 

WAARBORG:      € 280 
200 € + 80 € voor het huishouden. Ze zullen aan u worden teruggegeven bij vertrek (200 €), na aftrek van de ontbrekende 
of verslechteringen, en (80 €) als de mobiele man in dezelfde staat van netheid wordt achtergelaten als bij aankomst, 
eindschoonmaak effecten. 

Het bovenste kinderbed in de stacaravan is verboden voor kinderen jonger dan zes jaar. 
Als hygiënische maatregel zijn DIEREN NIET TOEGELATEN in de stacaravans. 
Het sanitair bevindt zich dicht bij de stacaravans, net als de bakken met warm water voor de afwas. 

De huurders kunnen gebruikmaken van alle faciliteiten van de camping: Gratis zwembad (respecteer het 
toegangsreglement), tennis (tarief op het kantoor), diverse spellen en comfortvoorzieningen, zoals wasmachines 
(jetons op het kantoor). 

VERHUUR VAN LAKENS:  € 10/ slaapkamer Op aanvraag bij de boeking 
VERHUUR VAN HANDDOEKEN:          € 10/ slaapkamer Op aanvraag bij de boeking 
EINDSCHOONMAAK:                            € 80 
Informeer ons zo snel mogelijk over uw beslissing door ons uw precieze verblijfsdatums en het AANTAL 
PERSONEN en KINDEREN jonger dan 7 te bezorgen.  

KORTING OP BASIS VAN DE VERBLIJFSDUUR BUITEN HET SEIZOEN: 
* 2 weken -10%
* 3 weken -15 %
* 4 weken -20 %

Bijgewerkt in feb 2019 
Jaarlijks geopend van 24 maart tot 15 oktober 

Kantoor geopend van 9 tot 12.30 u. En van 15 tot 19 u. 
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