
CAMPING DU VAL DE BONNAL 
1 Chemin du Moulin, 25680 BONNAL 

TEL : +33 3 81 86 90 87 FAX : +33 3 81 86 03 92 
contact@camping-valdebonnal.com 

www.camping-valdebonnal.com 

RESERVERINGSAANVRAAG 
(RECHTSTREEKS OP DE COMPUTER IN TE VULLEN - NIET AFDRUKKEN)  

Aantal personen, kinderen inbegrepen:  

HUURVOORWAARDEN VOOR EEN KAMPEERPLAATS 
• Maximaal 6 personen per plaats.   
• De gehuurde staanplaats kan op de geplande dag van aankomst vanaf 13.00 uur ingenomen worden. Op de dag van 

vertrek dient men de staanplaats voor 12.00 uur te hebben vrijgemaakt. Bij vertrek na 12.00 uur wordt het tarief 
voor de volgende nacht in rekening gebracht.  

• Bij een verlate aankomst zal de gereserveerde plaats tot de volgende dag 13.00 uur voor u beschikbaar blijven. 
Indien deze tijd verstreken is, en zonder verder bericht van uw kant, zal de reservering vervallen en de reeds 
betaalde kosten door de camping geïnd worden. 

• BETALING: ter bevestiging van de reservering vragen wij een aanbetaling van €105,- (+ €15,- reserveringskosten), 
hieronder te betalen. Mochten de totale verblijfkosten lager zijn dan €105,- moet het volledige bedrag nu voldaan 
worden. 

• ANNULERING: mocht u meer dan 1 maand voor de beoogde aankomstdatum annuleren, dan krijgt u het reeds 
betaalde bedrag teruggestort, behalve de €15,- voor reserveringskosten. Bij annulering minder dan een maand voor 
de beoogde aankomstkomstdatum krijgt u géén geld terug. 

UW ADRESGEGEVENS

NAAM :  .................................................... VOORNAAM:  ..............................................

ADRES :  ........................................................................................................................

POSTCODE & WOONPLAATS:  ........................... LAND:  .....................................................

TELEFOONNUMMER:  .................................... E-MAIL:  ...................................................

NAAM VOORNAAM GEBOORTEDATUM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

RESERVERING VAN EEN KAMPEERPLAATS

AANKOMSTDATUM (na 13 uur): ………/………/2022 VERTREKDATUM (uiterlijk 12 uur): ………/………/2022

Type kampeerplaats: Type kampeeruitrusting: Extra: 
❑ Premium plaats (verblijf van minimaal 3 nachten) ❑ Tent – Aantal: …… ❑ Tweede 

auto❑ Comfort plaats (verblijf van minimaal 2 nachten*) ❑ Caravan ❑ Huisdier
❑ Klassieke plaats (verblijf van minimaal 2 nachten*) ❑ Vouwwagen
* verblijf van minimaal 3 nachten van 08/07 tot 21/08/2022 ❑ Camper

Speciale wensen :  

mailto:contact@camping-valdebonnal.com
http://www.camping-valdebonnal.com


Extra opties :  
❑ 1 lakenset voor 1 persoonsbed €15 per verblijf en bed – Aantal: … 
❑ 1 lakenset voor 1 tweepersoonsbed voor €15 per verblijf en bed – Aantal: …  
❑ Eindschoonmaak €60,- 
❑ Kinderstoel €3,- per dag (alleen op reservering, en naar gelang beschikbaarheid)  
❑ Ik neem een annuleringsverzekering bij Campez-Couvert voor mijn accommodatie. De premie bedraagt 3,20% van de 
totale verblijfskosten (exclusief toeristenbelasting). Naar gelang de annuleringsmotieven krijgt u van hen uw geld terug. 
U kunt de algemene voorwaarden raadplegen en downloaden op onze website www.camping-valdebonnal.com. 

HUURVOORWAARDEN ACCOMMODATIE 
• Van 06/05 tot 25/06 en van 31/08 tot 11/09/2022: verblijf van minimaal 3 nachten.  

Van 25/06 tot 31/08/2022: verblijf van minimaal 7 nachten, aankomst en vertrek alleen mogelijk op woensdag of 
zaterdag. 

• De aangegeven prijzen zijn inclusief heffingen, behalve de toeristenbelasting. Deze omvatten de kosten van gas, 
water en elektriciteit. Het aangegeven aantal personen per accommodatie in onze tarieven komt overeen met het 
maximaal toegestane aantal personen ten opzichte van de beschikbare uitrusting. 

• U moet zelf keukentextiel, lakens en handdoeken meenemen (kan ook gehuurd worden, hiervoor de bovenstaande 
hokjes aanvinken). 

• Het schoonmaken van de accommodatie is ten laste van de huurder. 
• Op de dag van aankomst vragen wij een borg van €200,-, contant of per chèque te betalen. Deze som zal alleen door 

de camping geïnd worden wanneer u de accommodatie in slechte staat achterlaat, of bij schade/verdwijning 
materiaal. 

• BETALING: om de reservering te bevestigen, vragen wij een aanbetaling van 25% van de volledige verblijfskosten (en 
€15,- reserveringskosten), hieronder te betalen. De resterende kosten moeten uiterst 30 dagen voor aankomst 
voldaan worden. Bij betaling per betaalpas debiteren wij automatisch het saldo voor 30 dagen voor aankomst. Als u 
minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum reserveert, moet u alle verblijfskosten meteen betalen. Een verlate 
aankomst of vroegtijdig vertrek geeft géén recht op terugbetaling. 

• ANNULERING: de annulering moet per aangetekende brief uitgevoerd worden. Als er minstens 30 dagen voor 
aankomst geannuleerd wordt, zal alleen de aanbetaling en €15,- reserveringskosten door de camping geïnd worden; 
bij annulering minder dan 1 maand voor aankomst zullen alle reeds betaalde kosten geïnd worden.  

REGLEMENT (POUR CONFIRMER VOTRE RESERVATION)  

De reservering is alleen definitief na ontvangst van de aanbetaling. Wij sturen u vervolgens een bevestigingsmail. 

Ik heb kennisgenomen van de hier bovenstaande reserveringvoorwaarden, alsmede de AVV op de website en ga 
hiermee akkoord. 

RESERVERING VAN EEN ACCOMMODATIE

AANKOMSTDATUM (na 15 uur): ………/………/2022 VERTREKDATUM (voor 10 uur): ………/………/2022

❑ Chalet Détente  
3 kamers – 6P

❑ Chalet Plein Air  
3 kamers – 6P

❑ Chalet Casane   
2 kamers – 4P

❑ Confort Lodge  
2 kamers – 4P

❑ Bonnal Lodge  
2 kamers – 5P

❑ Ecolodge op palen   
2 kamers – 4P

❑ Key West Clapotis Spa  
3 kamers – 6P 

❑ Key West Nénuphar  
2 kamers – 4P

❑ Key West Libellule  
Oudersuite 1 kamers – 2P

❑ O’Hara Hirondelle  
2 kamers – 4P

❑ O’Hara Coccinelle  
2 kamers – 4/6P

❑ O’Hara Mésange  
3 kamers – 6P

❑ O’Hara Rossignol  
3 kamers – 6P

❑ O’Hara Ecureuil  
3 kamers – 6P

❑ Nautil home   
3 kamers – 6P

BETALING (VOOR BEVESTIGING VAN DE RESERVERING) 

Kampeerplaats:                                                                  
aanbetaling van €105,-  

+ €15,- reserveringskosten* 
(*Gratis reserveringskosten voor alle verblijven voor 24/6/2022) 

➔ Het te betalen bedrag: €120,- 

Accommodatie: 
Aanbetaling 25% van de totale verblijfskosten  

+ €15,- reserveringskosten* 
(*Gratis reserveringskosten voor alle verblijven voor 24/6/2022) 

➔ Het te betalen bedrag: ……………… €

❑ BETALING PER BANKOVERSCHRIJVING 
Bank : Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté 
IBAN: FR76 1080 7000 2432 1216 9674 702 
BIC: CCBPFRPPDJN

❑ONLINE BETALING MET CREDIT CARD 
Zodra dit formulier is geretourneerd, wordt uw aanvraag 
zo snel mogelijk verwerkt en ontvangt u een optie-email. 
U vindt een link om direct online te betalen en uw 
reservering te bevestigen. 

Datum :………/………/2022 Handtekening: 

https://www.camping-valdebonnal.com/cache/documents/category/cga-nl-46.pdf
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