
CAMPING  TOODLERMILLEN fam. A. Keiser L-9181 Tadler-Moulin
info@camping-toodlermillen.lu     www.camping-toodlermillen.lu

R E S E R V E R I N G S F O R M U L I E R 

Naam en voornaam: ..................................................................................................

Straat en nummer: ..................................................................................................

Postcode en woonplaats: ..................................................................................................

Land: ..................................................................................................

Telefoonnummer & Faxnummer: ..................................................................................................

Email adres: ..................................................................................................

Geboortedatum: ...........................................................

Geboorteplaats: ...........................................................

ID Card of Paspoort nummer: ...........................................................

Aankomstdag:    ................................................    Vertrekdag:    .................................................

Aantal volwassenen:    .........................................................................

Aantal kinderen (0 tot 3 jaar) + leeftijden:     .................................................................................

Aantal kinderen (3 tot 12 jaar) + leeftijden:   .................................................................................

Aantal kinderen (12 tot 18 jaar) + leeftijden: .................................................................................

Gelieve alle begeleidende personen aan te geven! (volwassenen en kinderen)
Naam /Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats:

1
2
3
4
5
6

Aantal plaatsen:  ............ 
 tent (groot/klein maat:..............meter) + auto     vouwwagen + auto   caravan lengte: …....... meter + auto
 Pkw bus  lengte: …....... meter     Camper (groot/klein) lengte: …....... meter

Hond (ander huisdier):       ja    nee aantal.................

Aantal Sep Key sleutel:      1 sleutel  2 sleutel

Aantal plaatsen met stroomaansluiting:…...........    ja     nee   

Wij hebben kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden en gaan hiermee akkoord.

Datum:     ................................                       Handtekening:............................................................................

Reserveringsvoorwaarden:
1. Na bevestiging gelieve U een aanbetaling van 20 % van het totaalbedrag plus borgsommen op onze rekening te storten (het nummer ontvangt 

U bij de bevestiging). Het resterende kampeerbedrag wordt bij aankomst voldaan. U kunt het ook van te voren geheel op onze rekening 
storten.Uw reservering is pas geldig na ontvangst van uw betaling. 

2. In geval van annulering, zal de aanbetaling niet worden terugbetaald, maar gecrediteerd op de klant account en is geldig voor een jaar.
3. De gereserveerde plaats blijft voor u gereserveerd tot 16.00 uur op de dag van aankomst. Indien u op dat tijdstip niet bent gearriveerd, zonder 

ons bericht te geven, dan vervalt uw reservering en worden uw reserveringskosten niet terug betaald.
4. In geval van overmacht door natuurgeweld, onbruikbare plaatsen ten gevolge hebbende, of vanwege overheidsmaatregelen, dan wordt uw 

reservering geannuleerd, en ontvangt uw reserveringskosten terug.
5. U heeft voor een bepaalde periode gereserveerd, vertrekt U eerder of komt u later, dient U toch de gehele gereserveerde periode te betalen.
6. Verlenging van uw verblijfsduur dient u altijd aan de eigenaar aan te vragen.
7. Wangedrag of het niet naleven van de kampregels kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben. Uw verblijfskosten worden niet 

terugbetaald.


