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

www.camping-domainedelabergerie.com 

Dhr. Mevr.   Vence, 

Plaats cat. C, D, S 
RESERVATIEBON  

Ingevuld en ondertekend terugsturen samen met het voorschot 

Ik wens een plaats met voorzieningen te reserveren van categorie C, 

VAN om 14 uur 
TOT om 12 uur 

Over te maken vast voorschot op weekbasis volgens het tarief voor juli-augustus: 

€ 60 x …………………………………………….weken = € 
+ Dossierkosten…………………………………………
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 

• MET 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 

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 

Bijgewerkt in december 2020
 

= € 25

mailto:info@camping-domainedelabergerie.com


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

www.camping-domainedelabergerie.com 
ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVATIE PLAATS MET VOORZIENINGEN 

CATEGORIE C 
Uitsluitend voor plaatsen voor caravans, met waterkraan (directe aansluiting niet mogelijk), waterafvoer 
(aansluitbuis voorzien) en elektriciteit 5 ampère (= iets meer dan 1000 watt). 

Reserveren kan voor een verblijf van minimaal 7 nachten, aankomst na 14 uur en vertrek voor 12 uur. 
Er geldt een vast voorschotbedrag per plaats voor een verblijf van twee personen. 
De tarieven worden verstrekt onder voorbehoud van aanpassing. 

een extra dienstverlening en worden niet terugbetaald. De dossierkosten worden aangeboden als het 
verblijf volledig wordt betaald bij de reservering. 
De reservatie is definitief zodra wij het voorschot ontvangen hebben. Het voorschot moet ons ten laatste 
een week na ontvangst van de reservatiebon 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 het voorschot. 
Minder dan zes weken voor aankomst: geen terugbetaling. 
Een annuleringsverzekering kan worden afgesloten (FFCC). 

Uw plaats is bij aankomst gedurende 24 uur gegarandeerd, met uitzondering van bijzondere bepalingen. 

Het voorschot wordt afgetrokken van het bedrag voor het gereserveerde verblijf. 

BELANGRIJK: 
HET RESTERENDE BEDRAG MOET WORDEN BETAALD BIJ AANKOMST. 
Elke wijziging die kan leiden tot een wijziging van het huurbedrag (verhoging of verlaging), moet op de 
dag van 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 aangename en onvergetelijke vakantie.  

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 

Bijgewerkt in december 2020
 

De  reservatiekosten, € 25, die  worden  overgemaakt  bovenop  het  voorschot,  vormen  de  betaling  voor



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

www.camping-domainedelabergerie.com 
ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVATIE PLAATS MET VOORZIENINGEN 

CATEGORIE D 
Uitsluitend voor plaatsen voor caravans, 200m², met waterkraan (directe aansluiting niet mogelijk), 
waterafvoer (aansluitbuis voorzien) en elektriciteit  
10 ampère (= iets meer dan 2000 watt). 

Reserveren kan voor een verblijf van minimaal 7 nachten, aankomst na 14 uur en vertrek voor 12 uur. 
Er geldt een vast voorschotbedrag per plaats voor een verblijf van twee personen. 
De tarieven worden verstrekt onder voorbehoud van aanpassing. 

een extra dienstverlening en worden niet terugbetaald. De dossierkosten worden aangeboden als het 
verblijf volledig wordt betaald bij de reservering. 
De reservatie is definitief zodra wij het voorschot ontvangen hebben. Het voorschot moet ons ten laatste 
een week na ontvangst van de reservatiebon 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 het voorschot. 
Minder dan zes weken voor aankomst: geen terugbetaling. 
Een annuleringsverzekering kan worden afgesloten (FFCC). 

Uw plaats is bij aankomst gedurende 24 uur gegarandeerd, met uitzondering van bijzondere bepalingen. 

Het voorschot wordt afgetrokken van het bedrag voor het gereserveerde verblijf. 

BELANGRIJK: 
HET RESTERENDE BEDRAG MOET WORDEN BETAALD BIJ AANKOMST. 
Elke wijziging die kan leiden tot een wijziging van het huurbedrag (verhoging of verlaging), moet op de 
dag van 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 aangename en onvergetelijke vakantie.  

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 

Bijgewerkt in december 2020

De reserveringskosten, € 25, die worden overgemaakt bovenop het voorschot, vormen de betaling voor



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

www.camping-domainedelabergerie.com 
ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVATIE PLAATS MET VOORZIENINGEN 

CATEGORIE S 
Uitsluitend voor plaatsen voor caravans, > 100 m² met eigen badkamer + kitchenette en elektriciteit 10 
ampère (= iets meer dan 2000 watt). 

Reserveren kan voor een verblijf van minimaal 7 nachten, aankomst na 14 uur en vertrek voor 12 uur. 
Er geldt een VAST voorschotbedrag per plaats voor een verblijf van twee personen. 
De tarieven worden verstrekt onder voorbehoud van aanpassing. 

extra dienstverlening en worden niet terugbetaald. De dossierkosten worden aangeboden als het verblijf 
volledig wordt betaald bij de reservering. 

rekening gebracht. 
De reservatie is definitief zodra wij het voorschot ontvangen hebben. Het voorschot moet ons ten laatste 
een week na ontvangst van de reservatiebon 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 het voorschot. 
Minder dan zes weken voor aankomst: geen terugbetaling. 
Een annuleringsverzekering kan worden afgesloten (FFCC). 
Uw plaats is bij aankomst gedurende 24 uur gegarandeerd, met uitzondering van bijzondere bepalingen. 
Het voorschot wordt afgetrokken van het bedrag voor het gereserveerde verblijf. 

BELANGRIJK: 
HET RESTERENDE BEDRAG MOET WORDEN BETAALD BIJ AANKOMST. 
Waarborg: € 200 + € 80 voor de schoonmaak, of € 280 in totaal bij aankomst. Bij vertrek wordt de waarborg 
van € 200 terugbezorgd met aftrek van eventuele schade of ontbrekende items, evenals de waarborg van  
€ 80 indien de Plaats even SCHOON wordt achtergelaten als hij werd ter beschikking gesteld bij aankomst 
(eindschoonmaak uitgevoerd).  
Elke wijziging die kan leiden tot een wijziging van het huurbedrag (verhoging of verlaging), moet op de 
dag van 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 aangename en onvergetelijke vakantie.  

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 

Bijgewerkt in december 2020

De dossierkosten, € 25,  die worden overgemaakt bovenop het voorschot, vormen de betaling voor een

In  geval  van  verlate  aankomst  (na 19 uur) en / of  zonder  boeking  worden  registratiekosten (€ 25) in

mailto:info@camping-domainedelabergerie.com


2945 

INVENTARIS PRIVE BADKAMER/KEUKEN RUIMTE   
1 keukenmeubel met gootsteen, 2 keukenplaten en 2 rekjes 

1 ijskast met:  2 glazen rekjes 
1 ijsblokkenbakje 
1 eierdoos 
1 groenten bak 
3 opbergafdelingen in de deur 

1 lavabo en meubel met twee rekjes 
1 wc met bril en sluitklep 
1 wc-borstel met bijbehorende pot 
1 douche met slang 
1 muggenraam 
2 kapstokken 

AANDACHT: de badkamer/keuken ruimte mag nog met schuursponsjes nog met 
schuurmiddelen worden gepoetst om krassen en beschadiging te voorkomen, en moet in 
dezelfde propere staat worden nagelaten als bij aankomst. 

BORGSOM van 280€ uitbetaalt in: 

Opgesteld te …………………… datum……………………… Handtekening met aanmerking 
« gelezen en goedgekeurd » 

2051 

Bijgewerkt in december 2020
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