======================================================================
Boekingsformulier
COMBE DE MAS
======================================================================
Het betreft hier een boeking die na de aanvaarding door verhuurder een huurovereenkomst wordt.
De Heer / Mevrouw
.
.
.
Adres
.
.
.
Postcode/Woonplaats
.
.
.
Geboortedatum en geboorteplaats .
.
.
Telefoon nr. en
Mobiel nr.
+31 - .
.
.
. en
+31 - 6 . . .
.
wensen te huren van verhuurder
A.Mestral de Combremont
het
voorhuis / achterhuis (doorhalen bij keuze!)
van
“Combe de Mas”,
gelegen te
Gageac, La Roque-Gageac (Dordogne, Frankrijk).
Aantal personen vanaf 5 jaar:
Gewenste periode

. . .
van /

Te betalen huursom (geen belasting)
Borg
Totaal te betalen

. . .
(aankomst za. vanaf 17:00 uur) tot /

€
€
€

tot 5 jaar:

(vertrek za. uiterlijk 10:00 uur))

(N.B.: Ineens is risicoloos.)
250

Eerste betaling:
borg + 10% bij de boeking
€
Bevestigingsformulier volgt na eerste betaling.
Vervolgens keuze: ineens betalen of in regelmatige fasebetalingen:
30% van de totale huursom binnen twee weken na datum van bevestiging
€
30% van de totale huursom uiterlijk
€
30% van de totale huursom uiterlijk 1 juni
€
Opgelet: hierbij geldt steeds: tijdig betalen is reserveren; niet tijdig betalen kan reservering opheffen en kan
worden opgevat als annulering! (Ter bescherming voor beide partijen en vermijding van reserveringskosten.)
Betalingen worden overgemaakt op gironummer 3824013
Ten name van
A.Mestral de Combremont e/o C. Mestral de Combremont te Haarlem
BIC
PSTB NL21
INGBNL2A
IBAN
NL08 PSTB 0003 8240 13

NL56INGB0003824013

Huurder(s) verklaren zich akkoord met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. (Geadviseerd wordt deze
goed door te nemen!)
Het hebben van een annuleringsverzekering wordt met klem aangeraden; een (evt. doorlopende) reisverzekering
is verplicht !
Huurder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, zowel van zichzelf als
van zijn/haar reisgenoten.
Tezamen met deze overeenkomst dienen identiteitsbewijzen van alle medehuurders (o.h.a. de gezinsleden) te
worden meegestuurd.
Huurder gaat akkoord met de inhoud van deze boeking en de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Nadat
verhuurster deze boeking heeft aanvaard middels een boekingsbevestiging geldt de inhoud van deze boeking als
huurovereenkomst.

Handtekening huurder + datum:

Bevestiging verhuurder + datum:

Opsturen naar: A. Mestral de Combremont

Kleverparkstraat 21 2023 CK HAARLEM

