
 

 
 

CHALET 4/6 PERSONEN 

 
Bedrag van de aanbetaling: 30% van het verblijf 

Deze reservering moet  namens Camping du Haut-Koenigsbourg worden ingevuld, ondertekend en  
geretourneerd met een aanbetaling gelijk aan het hierboven vermelde bedrag. Vakantievouchers worden 
geaccepteerd. 

 
Voor betalingen via overschrijving   kunt u gebruik maken van deze RIB 

 
KLUIS OPENBAAR  

 Bankcode Tellercode  Rekeningnummer Sleutel Domiciliëring 
10071 68000 00002001810 47 COLMAR TP 

 
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Ban Identifier Code) 
FR76 1007 1680 0000 0020 0181 047 TRPUFRP1 

 
 Rekeninghouder: Régie camping municipal du Haut-Koenigsbourg Route 
de la Vancelle 68660 Lièpvre 

 
 

Voor het LAAGSEIZOEN is de periode: Van......... /............. 

à........./........./......... (Minimaal  2 nachten) Elke dag van de week. 

 
Voor het HOOGSEIZOEN en HET MIDDENSEIZOEN  is de 

periode: 
 

Du zaterdag ........../......  ................    tot zaterdag ........../....... .../afhankelijk van  
beschikbaarheid 

 
NAAM...... ... ....   Voornaam ...... ....... 

 
Adres......  ........ 

 
Postcode  . ........................   STAD ......... ........ 

 
Tel: mobiel .........    E-mail..................................... Aantal personen ofwel ........ 

Volwassen ................................................................. kinderen jonger dan 18 jaar 

 
" Ik heb de bijgevoegde Algemene Huurvoorwaarden gelezen.   » 

 GOED VOOR DE OVEREENKOMST, ONDERTEKENING: 

Reserveringsformulier voor terugkomst op 
Camping municipal du Haut-Koenigsbourg 
Route de la Vancelle 68660 Lièpvre 

Contact@camping-hautkoenigsbourg.com 
Telefoon : +33 (0)3 68 61 14 60 
 
 



  Algemene huurvoorwaarden 
 
 

1°    Reserveringen worden gemaakt: In het middenseizoen en hoogseizoen juli / augustus, de week van zaterdag van 
14u en voor 18u tot zaterdag 10u afhankelijk van beschikbaarheid. Buiten het seizoen, elke dag van de week, minimaal 2 
nachten. 

 
2° De huurder is verplicht het huishoudelijk reglement van de camping na te leven.  In het geval dat de regels niet worden 
nageleefd, wordt de huurder uitgezet en wordt zijn oorspronkelijke verblijf niet terugbetaald.  Absolute rust van 23u tot 8u 

 
3° De installatie moet in perfecte staat worden geretourneerd.  Als het verkeerd is, brengen wij u de schoonmaakkosten 
van 45 € in rekening.   Bij elke aankomst en vertrek wordt een inventaris opgemaakt. 

 

4° Huisdieren zijn niet toegestaan in de chalets, het is verboden om binnen te roken. 
 

5° De directie moet op de hoogte worden gebracht van al uw bezoeken . 
 

6° Voor elke verhuur verstrekt u beddengoed. 
 

7° Klanten zijn onderworpen aan de camperprijs per dag en moeten voor  23 uur buiten zijn. 
 

8° De terbeschikkingstelling van de huur is vanaf 14u en de maximale uitgang om 10u.  Elk vertrek na deze periode, 
zonder toestemming van de directie, zal resulteren in de afwikkeling van een extra dag. Afhankelijk van beschikbaarheid 
kan vroege aankomst of verlenging van het verblijf worden overwogen. 

 
9° De reservering wordt pas van kracht met onze toestemming en na ontvangst van het reserveringsformulier , gevolgd 
door de aanbetaling (cheque of bankoverschrijving) die overeenkomt met de gewenste reservering.   U ontvangt een 
reserveringsbevestiging . 

 
10° De reservering wordt slechts 24 uur na de vastgestelde datum gehandhaafd.  Het huurbedrag is vereist vanaf de 1e 
dag van boeking, zelfs in geval van vertraging. Voor elke wijziging in de verblijfsdata kan dezelfde huur niet worden 
gegarandeerd. 

 
11° In geval van annulering kan de terugbetaling van de cheque of bankoverschrijving die overeenkomt met de 
aanbetaling alleen  worden gedaan als het management ten minste 30 dagen voor de geplande aankomstdatum op 

de hoogte is gebracht. Na het verstrijken van deze termijn  wordt geen enkel bedrag terugbetaald, behalve in naar 

behoren gemotiveerde uitzonderlijke gevallen. 
 

12° Annuleringskosten 35 E. 
 

Grillen op 13° wordt getolereerd. 
 

14° Het saldo van het verblijf moet bij aankomst worden betaald.  Vakantievouchers worden geaccepteerd. 
 

15° Het totale aantal personen dat tot de vakantiewoningen wordt toegelaten, moet worden gerespecteerd.  Alleen 
mensen die volgens het bezettingsplan zijn aangesteld, kunnen worden ondergebracht, wijzigingen moeten worden 
gemeld. 

 
16° De verantwoordelijkheid van de camping kan in geen geval worden aanvaard in geval van verlies, diefstal of schade 
van welke aard dan ook tijdens of na het verblijf. 
 
 
 


