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NAAM : VOORNAAM :

ADRES :

PLAATS / POSTCODE :

TEL / Mobiel :

E MAIL :

Hoe bent u aan het adres van Esterel 
Caravaning gekomen ? 
Namen en geboortedata van alle personen in 
de stacaravan :

Het maximaal toegestane aantal personen mag niet 
overschreden worden.  

1...................................................................................................................geboortedatum :....................................

2...................................................................................................................geboortedatum :....................................

3...................................................................................................................geboortedatum :...................................

4...................................................................................................................geboortedatum :....................................

5...................................................................................................................geboortedatum :...................................

6...................................................................................................................geboortedatum :....................................

7...................................................................................................................geboortedatum :....................................

8...................................................................................................................geboortedatum :....................................

Aantal + Ras huisdieren : Aantal : .................................................... Ras huisdieren : ........................................................................................

Auto kenteken :
Merk :

..................................................................

..................................................................

Aankomsdatum :........................................................................vanaf 17.00  -  Vertrekdatum :............................................................. tot 10.00

Mobil-home : 8 personnes avec piscine privée  =  1 VIP PLAGE  1 VIP LUXE

6/8 personnes avec Spa =  1 PALACE 1 PREMIUM  1 MASTER SUITE 

4/6 personnes avec Spa =  1 LUXUS PREMIUM 

8 personnes =   1 FAMILY COTTAGE               1 LOFT  

6 personnes =   1 COTTAGE 

4/6 personnes =   1 VILLA PANORAMIQUE  1 ETOILES 1 LUXUS  
                       1 RIVIERA   1 JUNIOR SUITE  1 SUITE
    1 VILLA  

4 personnes =   1 CASTEL 1 BASTIDON 4 CONFORT  

2/3 personnes =   1 MINI SUITE CONFORT

1  Creditcard na ontvangst bevestiging
1 Bankoverschrijving : BCGE GENEVE :     Houder :    EURO RESERVATIONS LTD.
                                                                                                        IBAN :   CH90 0078 8000 0504 7509 4               SWIFT/BIC :   BCGECHGGxxx
Vergeet niet uw naam en/of referentienummer te noteren.

A envoyer par courrier, email ou fax à :
Euro Réservations Case postale 92  1211 Genève 13 Suisse

contact@euro-reservations.com   +41 22 338 20 49

één auto per stacaravan,extra voertuig : 5 € per dag 
mits de plaats groot genoeg is. Op aanvraag bij de 

receptie.
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Extra prestaties Tarieven Aantal of prijs per week Totaal

Huur van de stacaravan :
categorie ................................................. ................................... ........................................ =..................€

Speciale aanbiedingen 
-niet combineerbaar-

1 3 weken voor de prijs van 2 

1 Speciaal voor Senioren paren 65 + 

1 EARLY BOOKING -10% 

1 Ambassadeur 

 

Valables entre le 09/04 et le 01/07 et entre le 26/08 et le 01/10/2023.

in dezelfde stacaravan behalve stacaravan met privé zwzembad of privé spa, Family 
Cottage en Villa Panoramique.

-20% voor een verblijf van minimaal 1 week in een stacaravan.

- 10 % op de huur van een stacaravan, als u een vaste reservering doet  voor 
31/12/2021.  
 

Ambassadeur = korting op verblijf van € 100 in MH of € 50 staanplaats en petekind 
(1e verblijf op Esterel Caravaning) = cadeaubonnen te besteden op de Camping € 
100 MH/€ 50 staanplaats. Voor elk geldt een minimum verblijf van een week op 
dezelfde data, te valideren op het moment van boeking.

.......................... 
-20 %

-10 %

TOTAAL BEDRAG VERBLIJF =..................€

Aanbetaling  40 % van totaal =..................€

Annuleringsverzekering
1 Ik wil geen annuleringsverzekering afsluiten en 
betaal niet de 20 €

Vaste reserveringskosten 
aangeboden in april, mei, juni en september

20 € per verblijf

 

40 €

R 

(verplicht en niet aftrekbaar)
Aangeboden in april, mei, juni en september

  20 €
 

+ 40 €

TOTALE PRIJS TE BETALEN MET UW RESERVERING =..................€

Boek uw Extra Services (ter plaatse te betalen bij Es-
terel Caravaning - afhankelijk van beschikbaarheid):
1 set handdoeken
1 eenpersoonsbedset
1 tweepersoonsbed set
1 Eindschoonmaakpakket
1 bed opgemaakt bij aankomst
1 Eindschoonmaak *
1Compleet ritueel arrangement in het SPA-Beauty 
Center

15 € per set per persoon
15 € per set
20 € per set
100 €
10 € per bed
85 €
185 € per volwassene

..........................

..........................

..........................

Ter plaatse te betalen in Esterel Caravaning volgens beschikbaarheid

De huurder moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Naam bedrijf: ................................ Verzekeringspolisnummer : .......... .................................................

Te betalen ter plaatse aan Esterel Caravaning :
-Toeristenbelasting van 0,86 €  per persoon en per dag + 18 jaar (tarieven onder voorbehoud).
-Campingtoeslag van 3 € per persoon en per dag (gratis voor kinderen - 1 jaar), inclusief Eco Tax van 0.40 €
Voor elke stacaravan wordt een waarborg gevraagd van 200 €. Aankomst vanaf 17:00 vertrek voor 10 :00.
Alvorens te vertrekken vragen wij u om de stacaravan schoon te maken en de koelkast te ontdooien, indien u dit niet doet zal u dit gefaktureerd worden. 
                                 Ik heb opgemerkt dat het dragen van de permanente armband gedurende het hele verblijf verplicht is, dat ondergoed, bermuda’s en boardshorts verboden zijn 
in de zwembaden en bij de balneotherapie. Alleen strakke zwemkleding is toegestaan. En dat de topografie van het gebied niet geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit.

Ik, ondergetekende, verklaar kennis te hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden en verbind mij ertoe deze volledig na te leven.
(Voorafgegaan door de woorden «Gelezen en goedgekeurd»).

Datum :                                             Handtekening :
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