
Uw accommodatie /staanplaats

De personen tijdens het verblijf 
(volledig en verplicht)

3  SALDO VAN HET VERBLIJF 
Gelieve ten minste 30 dagen vóór het vertrek te voldoen(3)

Oftewel 75% van het verblijf ___________________________€
(3)  Afwijkende voorwaarden voor reserveringen die gedaan zijn op een termijn die korter is dan 

30 dagen vóór de vertrekdatum, zie AVV on vacances-andretrigano.com

4  PAYMENT TYPE

Bank- of Creditkaart(4)   Overboeking(5)   

(4)  Voor de betalingswijze ‘per Creditcard’ nemen wij telefonisch contact met u op voor de 
betaling.

(5) Neem contact op met de reserveringscentrale voor de bankgegevens.

   Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en ga ermee akkoord. 

Gelieve vakje aan te kruisen om te bevestigen.

1  
TYPE EN CATEGORIE

 Type accommodatie: 

        Premium  Stacaravan  Chalet

         Lodge  Bungalowtent

Geef de gekozen categorie aan:  _________________________
(bijv.: 2 kmrs 5 pers, accessibility PMR…)

OF

2  
OPTIES*

         (Geef het aantal aan per optie)

Extra pers. 13 jaar en +__________________________________

Kinderen 7 t/m 12 jaar________ Kinderen 2 t/m 6 jaar_________

Dier en soort_________________________________________

Extra voertuig.___________ Dubbel-asser caravan___________
*Raadpleeg de tarieven van de diverse opties op de pagina van je camping.

3  
NAAM VAN DE GEKOZEN CAMPING(S)

          (Geef je voorkeurcamping en een eventueel alternatief op)

Eerste keuze*: _____________________________________  

Tweede keuze:     ______________________________________

4  
VERBLIJFSDATA

          (Geef je keuze aan in volgorde van voorkeur)

Eerste keuze*:   ____________________________________

Tweede keuze: ________________________________________
*Voor het geval er geen beschikbaarheid is op de camping van uw eerste keuze of op de aangegeven data, 
gelieve ook je andere keuzes aan te geven zodat een mogelijk alternatief kan worden aangeboden indien nodig.

Reserveringsaanvraag
Verhuuraccomodaties/Staanplaats

(1) De toeristenbelasting dient te worden voldaan bij aankomst

Reserveer je vakantie op vacances-andretrigano.com of bel ons via +33 (0)5 61 69 05 15

ACHTERNAAM/VOORNAAM: _____________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________________

POSTCODE: _______________         PLAATS:  _____________________ LAND:  ________________________________________________

À Vast: _______________________________________________ ^ Mobiel:  _____________________________________________

Email:  _______________________________________________________________________________________________________

Gelieve alle velden in te vullen

ACHTERNAAM VOORNAAM Geboortedatum

______ /______ /________

______ /______ /________

______ /______ /________

______ /______ /________

______ /______ /________

______ /______ /________

______ /______ /________

______ /______ /________

Betaling van je reservering (1)

1 KOSTENBEREKENING VAN HET VERBLIJF
Prijs van de gekozen accommodatie: € ____________________ 
Eventuele opties 
(hierboven geselecteerd): € _________________________________ 
Totale prijs van het verblijf: € _____________________________

2 1STE BETALING VOOR HET VERBLIJF
Bij de volledig ingevulde reserveringsaanvraag te voegen
Aanbetaling 
(25% van het verblijf): €__________________________________

Reserveringskosten (verplicht – kruis het bedrag aan wat voor uw verblijf van toepassing is

 Minder dan 2 nachten:________________________Gratis  
 2 t/m 4 nachten: _______________________________15€ 
 5 nachten en meer:_____________________________25€
Annuleringsverzekering(2) 3,7% (incl.BTW) 
op het totale bedrag van het verblijf€ ______________
Totaal van de eerste betaling €___________________________

(2) Details en voorwaarden van de annuleringsverzekering op 
vacances-andretrigano.com

 Staanplaats 

Afmetingen: __________________________________________

Kampeermiddel:       Tent                Camper

Caravan        Vouwcaravan

 

 

Basistarief voor 2 personen  
 

Tarief op basis van 2 personen inclusief:staanplaats + 1 tent of 
1 caravan of 1 camper + 1 voertuig + Elektriciteit

Te sturen naar: 
Centrale de réservation 
Vacances André Trigano -
ZONE INDUSTRIELLE DE 
GARAUTOU BP 7  
09270 Mazères FRANKRIJK 
of naar het adres van de gekozen 
camping
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