ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN 2019
Castel Parc de Fierbois - 37800 Ste Catherine de Fierbois - France
Tél: (0)2 47 65 43 35 - www.fierbois.com
e-mail: contact@fierbois.com

Reservering :U wordt verzocht uw boekingsformulier, ingevuld en ondertekend, samen met uw aanbetaling
aan ons te zenden, via de post of per fax. U kunt tevens via onze website reserveren: www.fierbois.com .
Aanbetaling : 25% van de totale verblijfskosten. Wanneer de reservering binnen 1 maand voor aankomst
plaats vindt, wordt u verzocht het gehele bedrag van uw verblijf plus de annuleringskosten te betalen.
(Behalve boomhutten : de totale aanbetaling dient op het moment van de boeking voldaan te zijn).
Restantbetaling :Het restant bedrag dient 1 maand voor aankomst voldaan te zijn. Indien wij de betaling niet
hebben ontvangen wordt de reservering automatisch geannuleerd.
Late aankomst: Er is geen terugbetaling mogelijk bij te late aankomst of vervroegd vertrek
Annuleringsverzekering : Opgelet : Parc de Fierbois zelf regelt geen enkele terugbetaling.
De betalingen aan de camping moeten gezien worden als betalingen voor al geleverde diensten.
Een annuleringsverzekering wordt afgesloten via Verzekeringskantoor Axelliance, 61 rue du Port, 33260 La
Teste, France welk kantoor zal besluiten in welk geval u voor restitutie van uw betalingen in aanmerking komt
( beschikbaar op www.fierbois.com ).
Annuleringskosten : CAMPING / BOOMHUTTEN / HUURHUIJES : 5 € per nacht
Betalingsmethoden :Credit card : CB – VISA - EUROCARD - MASTER CARD – AMEX / Bankoverschrijving
Belastingen als supplement
Toeristenbelasting: 0,66€ per nacht/ persoon ouder dan 18 jaar.
Eco –participatie : : 0.40€ per nacht en per persoon.
De zwembaden : Zwemshorts en boxerzwembroeken zijn in de zwembaden verboden.
Aankomst en vertrek
Voor de Stacaravans en Chalets :
In de periode van 20 juli t/m 1 september 2019 betreffende de reserveringen van een verblijf van minimaal 1
week, zijn de dagen van aankomst zaterdag en zondag. Voor of na deze periode is uw aankomst mogelijk
elke dag van de week. Aankomst na 17:00 uur en vertrek voor 10:00 uur.
Voor de kampeerplaatsen
Reserveringen betreffen een minimum van 3 nachten, ongeacht de dag van aankomst.
Aankomst na 2:30 uur en vertrek voor 12:00 uur.
Gratis voor kinderen tot 4 jaar.
Voor de boomhutten
Reserveringen betreffen een minimum van 1 nacht, ongeacht de dag van aankomst.
Aankomst na 16:00 uur en vertrek voor 11:00 uur.
Borgsom voor de accomodatie
Bij aankomst dient u een waarborgsom van 250 € ( credit card) te voldoen. In geval van het in slechte staat
achterlaten van ons eigendom of bij ontbreken van huisraad kan besloten worden deze waarborgsom niet
terug te betalen.
Geschil :Alleen het gerechtshof te Tours kan uitspraak doen in geval van een contractueel geschil.

