camping ”KLEINE BELTERWIJDE’’

K A M P E R E N s e i z o e n 2018
OVERNACHTINGSTARIEF : per persoon......................
per kind tot 12 jaar............
De overnachting loopt van ’s
caravan............................
middags 13.00 uur tot de
tent...................................
volgende dag 12.00 uur. Indien
U, buiten het hoogseizoen en de kampeerauto.....................
bijtent...............................
vakanties om, besluit na 12.00
elektra..............................
uur te vertrekken doch voor
boot.................................
19.00 uur of voor 13.00 uur
aankomt,berekenen wij een halve jolletje ..............................
lege tent / caravan............
overnachtingsprijs extra.In het
motor / bromfiets...............
hoogseizoen moet de plaats op
auto..................................
de dag van vertrek voor 12.00
mil / toeristenbelasting pp
ontruimt zijn en aankomst is
honden verboden
alleen mogelijk na 13.00 uur..
alleen waterdoorlatende grondzeilen toegestaan.
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•

5,00
3,50
5,00
5,00
7,15
1,50
2,75
5,00
2,50
15,00
0,75
2,15
1,00

aankomst.........................
vertrek..............................
plaats no..........................
Hemelvaartweekend wordt voor min. 4 dagen berekend.
Pinksterweekend wordt voor min. 3 dagen berekend.
Besproken:
.

Vaste Belterweg 3 -8066 PT -Belt-Schutsloot
Telefoon 038-3866795
E-mail: camping@kleinebelterwijde.nl
www.campingkleinebelterwijde.nl

Aanmeldingsformulier voor kamperen
voor seizoen 2018
Ondergetekende..............................................................................
Straat................................................................................................
Plaats en postcode..........................................................................
Telefoon............................................................................................
wenst te kamperen : aankomst.....................vertrek.......................
op plaats..........................................................(onder voorbehoud)

Met caravan / tent
Bijtent
Wenst aansluiting elektra
Wenst ligplaats boot

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

In de maanden juli - aug dienen de plaatsen voor 12.00 uur te zijn ontruimd.
Bij bespreking dient •.....................te worden vooruitbetaald.

HONDEN VERBODEN

De kampdirektie neemt geen enkele verantwoording voor vermissing of
beschadiging aan eigendommen van huurders en gasten en is niet
aansprakelijk voor ongelukken aan gasten overkomen.

BEZOEKERS:

per persoon......................
p / p t / m 12 jaar..............
per boot / surfplank...........
trailerhelling

Honden worden niet toegelaten !

•
•
•
•

Heeft betaald •................... d.d. ..........................per kas / bank
Datum:.............................................................................................
1,00
0,75
1,00
5,00

Gebruikers en bezoekers dienen de kampdirektie te vrijwaren van elke
aansprakelijkheid.Tevens zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.
Bij annulering binnen veertien dagen voor reservering of voortijdig vertrek
verplicht U zich de besproken plaats te betalen.
BETALING: ING bank Meppel, rek.IBAN no.NL95 INGB 0670 8607 86

Handtekening:......................................................................
Alleen dit gedeelte opsturen!
Op deze overeenkomst zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.
Bij annulering binnen 14 dagen voor reservering of voortijdig vertrek verplicht
U zich de besproken plaats te betalen.
Gebruikers en bezoekers dienen de kampdirectie te vrijwaren van elke
aansprakelijkheid.

