Vertaling Contract Gites de Frances
ALPES PROVENCE RESERVATION
CONTRACTNR..........
(exemplaar terug te sturen voor.......)

Mevrouw, Meneer,

Mevrouw, Meneer.
Wij hebben het genoegen u als gevolmachtigde de reservering van een gite aan te bieden. De complete gegevens
daarvan vind u in de aparte beschrijving. Wij hopen dat deze aanbieding uw aandacht krijgt en groeten u hartelijk.
Datum van verblijf van............tot...........dwz.........dagen
Gite rural no............gelegen in de gemeente SAINT JURS (04410)
Eigenaar: SARL la Blache Dhr. en Mevr. BERENDS 		
Informatie over het contract
		
			
		
		

Gezinssamenstelling:
Geboortedatum kinderen:
Aantal sterren: 2
Capaciteit:
Huisdieren:

NB De beschrijving geeft nauwkeuriger de details van uw verblijf weer.
Deze huur gaat in zodra de afdeling reserveringen heeft ontvangen:
• een exemplaar van dit contract gedateerd en getekend met informatie over de hoeveelheid personen tijdens dit
verblijf (ivm assurantie verzekering, die facultatief is als u die al heeft
• een aanbetaling van.......€(25% van de totale huurprijs)
• NB het restant van ...... € zal aan de afdeling reserveringen moeten zijn overgemaakt voor .........(uiterlijk 1 maand
voor aanvang van uw verblijf)
Betalingsmogelijkheden:
Dmv een Franse bank- of post cheque
Dmv cheques Vacances (nvt)
Dmv van en internationale bankoverschrijving (zie hieronder de bankgegevens)
Dmv bankbetaalpas via internet klik hier voor het gebruik van betaling per internet (beveiligde website)
Dmv uw creditcard, geef uw 16 cijferige kaartnummer, vervaldatum en het 3 cijferige cryptogram (aan de achterzijde van uw creditcard) hieronder weer
........................................................................................................ Handtekening:

Vertaling Contract Gites de Frances
BANK IDENTEITS GEGEVENS
Vestiging Loket
20041
01008

Rekeningnummer
RIB
0650017E029
86
			

Adres
La Banque Postale
Centre Financier de Marseille

Naam van de rekeninghouder
Alpes Provence Reservation – BP 201
0400 Digne les Bains Cedex
IBAN: FR03 2004 1010 0806 5001 7E02 986
BIC: PSSTFRPPMAR

Uw medewerker

Huurprijs
Dossierkosten
Annuleringsverzekering		
(facultatief)
Totale huurprijs

€
€
€
__________
€

Ik, ondergetekende, de Heer, Mevrouw, .....................verklaar met de inhoud van het contract in te stemmen, nadat
ik kennis heb genomen van de beschrijving van de gite en de speciale voorwaarden bij dit contract bijgesloten. Ik
verklaar dat ik een aansprakelijkheidsverzekering heb voor tijdelijk huur van een woning (vakantie risico dekking).

Getekend te..................................de.................(datum)

Handtekening van de huurder voorafgegaan door het geschreven “lu et approuve” (gelezen en goedbevonden)

......................................................................................................

Let op: dit is de vertaling van het contract dat u via Gites de
France ontvangt en daarmee slechts een handig hulpmiddel!

