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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 2 jaar) + leeftijden:     ................................................................................. 

Aantal kinderen (3 tot 11 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 

Kentekenplaat auto: 

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:............................................................................ 
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Reserveringsvoorwaarden 
Uw persoonsgegevens worden enkel voor statistieken bewaard en in relatie met uw 

brochureaanvraag of reservering en dit gedurende een redelijke termijn  

Kampeerplaatsen 
1. De reservering is geldig na betaling van een aanbetaling (20 % van het totaalbedrag plus 

borgsommen) op de bankrekening van de camping (u ontvangt het nummer op de 

bevestiging). Dit bedrag is een garantie voor de boeking. De eindafrekening moet bij 

aankomst worden betaald. U kunt het ook van te voren geheel op onze rekening storten. 

2. Arrangementen regelingen: hier zijn de voorwaarden van de gekozen regeling van 

toepassing, de aanbetaling van 20% is weggelaten. 

3. Camping Toodlermillen stuurt u een schriftelijke bevestiging van uw reservering. 

4. Uw reservering is pas geldig na ontvangst van uw betaling. In geval van annulering (alleen 

schriftelijk), zal de aanbetaling (20%) niet worden terugbetaald. Bij annulering 4 weken 

voor aankomst 60% en 2 weken voor aankomst 80% van de totale geboekte pakketprijs 

wordt als schadevergoeding in rekening gebracht. 

5. Het op de rekening aangeduide plaatsnummer is onder voorbehoud, in een enkel geval kan 

dit nummer door ons worden gewijzigd. 

6. De plaats blijft voor u gereserveerd tot 16.00 uur op de dag van aankomst, bent u dan niet 

aanwezig en heeft u ons geen tegenbericht gegeven, vervalt de reservering en aanbetaling.  

7. Het niet naleven van de kampregels of wangedrag kan uw verwijdering van de camping tot 

gevolg hebben. Uw verblijfskosten worden dan niet terugbetaald. 

8. In geval van overmacht (natuurcatastrophes, onbruikbare plekken, overheidsmaatregelen 

e.d.) is de reservering geannulleerd, men krijgt dan enkel de vooruitbetaling terug. 

9. In geval van late aankomst of vervroegd vertrek rekenen wij de gehele geboekte 

verblijfstijd. 

10. Als u langer wilt blijven, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.  

11. De huisregels van Camping Toodlermillen zijn van toepassing op de camping. Ouders 

worden eraan herinnerd dat zij altijd verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. 

12. Een vakantie annuleren is niet leuk, daarom biedt een annuleringsverzekering u een 

zekerheid tegen het financieel verlies. Wij raden U daarom aan om een 

annuleringsverzekering af te sluiten zodat een tussenkomst bij ziekte, sterfgeval, enz. 

verzekerd is. 
 


