
 
 

 

 
 

 

NAAM : ………………………………………………………… Voornaam:…………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode: …………………… Stad: …………………………………………… Land:……………………….………………………………  

 

Aantal volwassenen: ……………. Aantal kinderen en leeftijd:  …………..………………………………………………….. 
 

Datum van aankomst: …………………………………   Datum van vertrek: ……………………………………………………….. 
 

▲ Camping :       □ kleine tent    □ grote tent     □ caravan     □ camper 

∆  Elektriciteit:    □ 2 Amp.   □ 4 Amp.   □ 6 Amp.        ∆  Hond:     □ ja      □  neen 

 

▲ Huur van caravan:     □  caravan (2/4 personen)       □ Tithome (4 personen, zonder hond)  

∆  Hond:   □ ja   □ neen        □ grote caravan met sanitair (4 plaatsen, zonder hond) 
 

 

      60,00 €  bij de reservatie van één staanplaats 

   100,00 €  bij week bij de reservatie van een verhuring                                                              

    +  8,00 €  reservatiekosten  
 

Voor Frankrijk: per bankcheque of postcheque, chèques-vacances, mandat-cash of 

bankoverschrijving (R.I.B. : 19106 00010 02205340001 41 – Domicilie: CA DRAGUIGNAN HER) 

Vanuit het buitenland: internationale postwissel of bankoverschrijving naar Crédit Agricole 

Draguignan 

I.B.A.N.:  FR76 1910 6000 1002 2053 4000 141 - BIC: AGRIFRPP891 

                                                                                                

Dit bedrag zal afgetrokken worden van uw factuur op het moment van betaling, of zal verloren gaan 

in geval van annulatie van de reservatie binnen een termijn van één maand of minder voor de 

voorziene aankomstdatum, of in geval van een vervroegd vertrek, indien de verblijfskosten minder zijn 

dan het voorschot. 

Van zodra wij dit bulletin vergezeld met het voorschot ontvangen, bevestigen wij schriftelijk uw 

reservatie.   

 

Reservatieformulier 
terug te sturen naar:    

La Haute Garduère  -  F- 83830 CALLAS 
Tel. : 00-33- (0)4-94-67-95-20 

E-mail : lahautegarduere@yahoo.fr 

 

▲  Voorschot:                  



 

 

 

 

 
 
 

▲ De toegang tot het Domaine Gymnique de la Haute Garduère is voorbehouden tot de 

houders van een naturisten licentie; de FFN/INF licentie van het lopende jaar kan u ter plaatse 

bezorgd worden (of tijdens uw reservatie) aan de prijs van 20 €. 
 

▲ In geval van een verkort verblijf in de huurcaravans, is het huurbedrag volledig verschuldigd. Elke 

staanplaats of verhuring dat 48 uren onbewoond blijft na de voorziene aankomstdatum van de 

reservatie wordt als beschikbaar geacht en de reservatie wordt geannuleerd.   
 

▲ De betaling voor het verblijf wordt uitgevoerd: - de dag voor het vertrek voor de camping,  

                                                                             - de dag van aankomst voor de verhuringen. 

                                                (huren voor een weekend moet worden betaald bij de boeking). 
 
▲ De individuele barbecues zijn strikt verboden van welke aard ook (gas, houtskool, hout, 

elektriciteit, …). Een gezamenlijke barbecue staat ter uwe beschikking.   
 

 

Ik, ondergetekende Mr/Mw……………………………………………………… heb kennis genomen van de 

reservatievoorwaarden, het reglement en de werking van de voorschotten voor het seizoen 2018.  
 
Datum: Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afschrift van het huishoudelijk reglement 

 


