Campingvakantie bij natuur-Camping Pfrimmtal
All-in aanbieding  Reservering:  0 63 57 – 97 53 80  0 63 57 – 97 53 66  E-Mail: info@camping-pfrimmtal.de
Bezoek ons op internet: www.campingplatz-pfrimmtal.de
Alle prijzen onder voorbehoud. Bij boekingen gelden onze algemene handelsvoorwaarden (AGB)

Familieprijs
Voor personenauto + caravan of camper
Standplaats incl. kosten voor 2 volw. incl. eigen kinderen

Reserveer uw vakantie tijdig!

plaats voor:
camper
caravan of tent/auto
comfortplaats met water

198,00 €

1 week = 6 overnachtingen
extra overnachting

Camper/W+AW tot 0,4 m³

33,00 € + stroom

Geldt alleen buiten het hoofdseizoen

Senioren-aanbieding

(vanaf 65)
Alleen in het voor- en naseizoen

* Op onze camping zijn huisdieren alleen in overleg toegestaan!

standplaats voor auto + caravan of camper

1 week = 6 overnachtingen

Vakantie in een comfortabel chalet
Type Louisiane  Arcabo  IRM
Met vakantie-inrichting voor 4 personen

incl. 2 volwassenen, plus Stroom

120,00 €

tent tot 4 personen
auto (extra)
motor/scooter
hond
stroomaansluiting (vast bedrag)
stroom naar verbruik - 0,70 €/KW

per nacht
10,00 €
10,00 €
14,00 €
5,00 €
6.00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
3,00 €

Personen vanaf 18 jaar
Jongeren van 7 – 17 jaar
Kinderen van 2 – 6 jaar

9,00 €
6,00 €
4,00 €

Camper/W+AW tot 0,4 m³ /

5,00 €

Voor- en naseizoen

(zie reserveringscontract – ommezijde )

incl. kosten 4 personen
verwarming – huisvuil – stroom- vanaf 2 ov
gasverbruik – beddengoed
3 – 6 ov
vanaf 7 ov
* Op verzoek linnenpakket incl. handdoeken 14,50 € / P
*.Chalet-verhuur van maart tot ca. November (bij > 50 )
Chalet voorbeeld

vanaf 2 ov
3 – 6 ov
vanaf 7 ov

Tarieven inclusief afvoer huisvuil gebruik douche
belastingen

In onze nieuwe

90,00 € / N
84,00 € / N
78,00 € / N
Hoofdseizoen
98,00 € / N
89,00 € / N
83,00 € / N

Kosten voor schoonmaak
28,- €
Kosten voor extra schoonmaak hond
20,- €
Vroegboekers krijgen 5 % korting!
Alleen bij boeking minimaal 12 weken voor aankomst en betaling van het
gehele bedrag binnen 1 week!
* Huisdieren worden alleen op aanvraag
Incheck na 14.30. Uitcheck voor11.00 uur plannen!

Opening Camping
Hoofdseizoen
15.04. – 15.10
Laagseizoen
16.10.-31.12.

Camping - tarievenlijst 2021

Vergeet u vooral niet
om onze nieuwe
vinotheek te bezoeken!

Vinothek - Café
ontmoet u natuur- en campingliefhebbers in
een gezellige Pfälzer ambiance met een
lekker glaasje wijn, Pfälzer specialiteiten,
koffie, gebak en snacks . Ontbijt op
voorbestelling
Wij verheugen ons op uw bezoek!

Graag voor vertrek contant afrekenen. Betaling met BP niet
mogelijk

Iets anders:
Eenvoudige overnachting in een blokhut
In eigen slaapzak

Vakantie in een appartement
Op een oude boerderij bij de Hetschmühle

Speciale aanbieding (voor 2 personen)
incl. linnengoed
1 - 3 ov - App. (zonder ontb.)
vanaf 3 ov –App. (zonder ontb.)
+ 1 P extra (App. 2 + 4)
Schoonmaakkosten

85,00 € / N
79,00 € /N
17,50 € / N
28,- €

1- 3 ov (zonder ontb.) in 2p kamer
69,00 / N€
Vanaf 3 ov (zonder ontb.)in 2p kamer 65,00 / N €
Schoonmaakkosten
15,00€
* Huisdieren zijn niet toegestaan!

voor 2 personen

1 ov voor 1 persoon
33,- € / N
1. ov voor 2 personen
43,- € / N
Deze prijzen zijn excl elektr en parkeren
In het hoogseizoen svp vroegtijdig reserveren!
Ontbijt – reserveren in onze Vinothek

Reserveringscontract Campingplatz Pfrimmtal
Naam:

__________________________ Straat

Postcode _______

Plaats

Telefoon ___________________
___________________

__________________________

Algemene huurvoorwaarden

__________________________

Gelden in combinatie met het campingreglement – toegevoegd campingreglement- kostenberekening

Fax: ___________________

Reservering van standplaatsen voor caravans, campers
of tenten – chalets – appartementen – trekkershutten

Email:

Datum: 09.2019
Svp reserveren volgens arrangement 2020

Campingplatz Pfrimmtal • eigenaar Walter Hetsch • Pfrimmerhof 3 • 67729 Sippersfeld
Door ondertekening van het huurcontract gaat u akkoord met de algemene huurvoorwaarden.
Aantal

De boeking volgens ons arrangement of uw reservering/huurcontract, telefonisch of schriftelijk, is
rechtsgeldig na ontvangst door de verhuurder.

Pos. 1:

Standplaats voor caravan

______

Pos. 2:

Standplaats voor camper

______

Pos 3:

Standplaats voor tent

______

Pos. 4

Vakantie in chalet

______

Pos.5

Appartement in de oude boerderij van de Hetschmühle
voor 2 personen

______

Alleen het aantal personen waarvoor geboekt is mogen gebruik maken van de gehuurde objekten.
Andere/meerdere personen moeten worden aangemeld!

Pos. 6

Kamer in de oude boerderij van de Hetschmühle

______

Bij niet nakomen van de boekings en betalingsvoorwaarden, of verstek laten gaan van de aankomst, zonder
annulering, wordt de aanbetaling vanwege inkomstenderving ter compensatie ingehouden .

Pos. 7

Overnachting in trekkershut

______

Personen: _____

volwassenen: _____ kinderen vanaf 7 jaar: _____

Kinderen tot 7 jaar: _____

Na ontvangst van uw Reserveringsbevestiging moet 50 % van de totale som binnen een week) worden
overgemaakt naar onze bankrekening, zie bankgegevens. Na ontvangst van de aanbetaling en het
ondertekende contract is uw reservering afgerond.
Bij aankomst moet het restbedrag van de rekening cash worden betaald. Eventuele andere kosten voor
vertrek.Bij een last-minute boeking moet het gehele bedrag bij aankomst cash worden betaald

Uw aanbetaling wordt in geval van bijzondere omstandigheden en alleen met onze toestemming verrekend
met een nieuwe boeking in hetzelfde jaar, evenals handhaving van de algemene kostenvoorwaarden (AGB).
Alleen personen vanaf 18 Jaar kunnen een reserveringscontract afsluiten.
Huisdieren zijn in de chalets, appartementen of op de camping niet toegestaan (resp. alleen in overleg)

Aankomst
van: __________________________

______________________________
Plaats, Datum

Vertrek
tot: ______________________

___________________________
handtekening / huurder

Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met de rechtsgeldige boeking, evenals het akkoord
voor het reserveringscontract / toegevoegd huurcontract en de algemene zakelijke voorwaarden.
Bij aankomst ontvangt U toeristeninfo met uitgaanstips – het campingreglement, evenals op verzoek verdere
informatie betreffende verhuur en dergelijke.

Bij aankomst is het de toegang tot het chalet / appartment / kamer of campingplaats vanaf 15.00 Uhr
mogelijk, het gehuurde moet voor 11.00 uur worden verlaten.
Voor alle beschadigingen aan het chalet – appartement – kamer of op de camping is de huurder
aansprakelijk. Bei incheck moet 100,-€ borg worden betaald.
De huurder is verplicht het campingreglement in acht te nehmen.
Bij vertrek moet het chalet/apartement/kamer veegschoon achtergelaten worden.
De eindschoonmaak is niet bij de huursom inbegrepen en bedraagt 28,00 € voor een chalet/appartement,
15,- € voor de tweepersoonskamer. Voor een hond wordt 20,- € aan extra reinigingskosten in rekening
gebracht.
De kostenregeling – arrangementen – Reserveringsovereenkomst – zijn onderdeel van onze zakelijke
overeenkomsten.
Campingplatz Pfrimmtal
Besitzer: Walter Hetsch
Pfrimmerhof 3
67729 Sippersfeld

Telefon (0 63 57)97 53-80
Telefax (0 63 57)97 53-66

info@camping-pfrimmtal.de
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Volksbank Alzey eG
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www.campingplatz-pfrimmtal.de

