
2666 route de Collioure
66700 Argeles sur mer
France
+33 (0)9 84 41 71 89
+33 (0)6 11 83 72 76

Email : argelesvillalcr@gmail.com 
www.villa-cote-vermeille.com
84 41 71 89+33 (0)6 11 83 72 76 

Reserveringscontract Bed & Breakfast

Dit document is geen factuur

Achternaam _________________________   voornaam __________________________________
Adres  _________________________________________________________________________
Postcode ____________________  Plaats _____________________________________________
Land______________________________ E-mail _______________________________________
Telefoonnummer__________________________________________________________________
Mobiel nummer __________________________________________________________________

Datum aankomst (tussen 16 – 19 uur)   __ __ / __ __ / 2019 
Datum vertrek (vóór 11 uur  )                __ __ /__ __  / 2019         aantal overnachtingen ____

Vergeet ons niet te informeren wanneer u later dan 19 uur arriveert 

Prijzen van de kamers zonder ontbijt
Kamer Aantal pers Prijs per 

nacht €
Aantal 
nachten 

Totaal prijs van de kamer

Gezinskamer (max 5 pers)  

3 persoonskamer met douche

3 persoonskamer met bad

Ruime 2 persoonskamer 

Extra bed (15 Euro)

2 persoonskamer 

Totaalprijs zonder ontbijt A                                     €

Aantal pers Aantal nachten Totaal prijs ontbijt

Ontbijt (10 jaar en ouder)    8,50 Euro

Ontbijt  (3 tot 10 jaar)          5,00 Euro

B                                      €

Totale kosten van uw verblijf      A+ B C                                      €

□   Baby bed  indien beschikbaar Gratis    
□   Kinderstoel Gratis  
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Samenstelling van uw groep
+ 18 jaar 10-18 jaar 3-10 jaar 0-3 jaar totaal

Toeristenbelasting 0,57 € per nacht per persoon van 18 jaar en ouder, te betalen op de dag van 
aankomt. 
 0,57 €    x ____ Personen 18+     x _____ overnachtingen         total__________€
 

Aanbetaling

U wordt verzocht een bedrag van  __________€ (30%  van het totaalbedrag genoemd bij
 C =_______  ) aan te betalen met een mimimum van 1 overnachting per  geboekte kamer.  

De betaling 
□  Franse cheque tnv  STAM CORINE       □ Paypal        □ Contant 
□  Bankoverschrijving ovv uw naam en de aankomstdatum  
     Code banque  17106   Code guichet 00017     Bankrekening 18129005099     clé RIB 80
      tnv  STAM  CORINE   IBAN FR76 1710 6000 1718 1290 0509 980  BIC AGRIFRPP871
      Neemt u contact met ons op wanneer u het geld wilt overmaken naar onze Nederlandse rekening

Het resterende bedrag wordt bij aankomst betaald total _________ €
Toeristenbelasting total__________€

Te betalen bij aankomst total__________€
                                                                       U kunt bij ons helaas niet met uw bankkaart betalen 

Deze reservering is geldig wanneer u dit contract ondertekend aan ons terug stuurt en wij de 
aanbetaling hebben ontvangen.  
Wanneer u meer dan 14 dagen voor aankomstdatum annuleert, wordt de volledige aanbetaling 
terugbetaald. In geval van een annulering 14 dagen of minder voor de aankomstdatum, wordt de 
aanbetaling niet terugbetaald. Een vertrek eerder dan gepland, ongeacht aanleiding of oorzaak, leidt 
niet tot restitutie van het betaalde bedrag voor de kamer.  

opmerkingen:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Datum

Handtekening eigenaar

Ik heb de reserveringsvoorwaarden gelezen  en ga hiermee 
akkoord
Datum  __ __/ __ __/__ __ 

Handtekening van de klant met daaronder de mededeling: 
«lu et approuvé»
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