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bj riviera     Vakanties



    Camping Prairies de la Mer

Een authentiek frans dorpje speciaal voor u vakantie belevenis

BJ Riviera hele team is toegewijd om uw vakantie 
dedikeret til din ferie.
We zijn erg vereerd om onze samenwerking met 
Marino Mobilhomes aan te kondigen om samen 
verder te gaan als the DSOne Vacancesgroup. 
Ons kantoor zal op plek 1761 Staan.

Onze «mobile homes» staan aan de Cote d’Azur 
op de zeer geziene camping Prairies de la Mer. 
De camping ligt in het hart van de baai van St. 
Tropez. Naast het mooie dorpje Port Grimaud, 
dat ook wel klein Venetië wordt genoemd.

Laat u verleiden tot een verblijf in het zuiden van 
Frankrijk op een camping aan de zee.

Faciliteiten op 
de camping

• 2 Supermarkten
• Bakkerij
• Wasserette
• Bank
• Draaimolen en
• mini kermis
• Ijskraam
• Mini markten
• Kapsalon
• Excursiebureau
• Restaurants
• Snackbars
• Spa

Activiteiten voor 
de gehele familie
• Boogschieten
• Beach volley
• Gym
• Aqua gym
• Ping-pong
• Tennis banen
• Minitoernooien
• Kids club
• Scooters & fietsen
   te huur…

• Leer paardrijden

Activiteiten op 
het strand
• Zonnebed verhuur
• Windsurfen
• Waterskiën
• Snorkelen
• Zeilen, Jetskiën
• Waterfietsen
• Paragliding

Avondentertainment
• 3 Bars, Live muziek,
• Grootbeeld tv-scherm,
• Cabaret,
• Thema-avonden,
• Nachtclub…
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WEEK - TOT - WEEK - TOT -PRIJZEN IN € PRIJZEN IN €

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

245
245

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

315
315
315
315

700
1190
1295
1295

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

420
560
525
525
490

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1505
1505
1505
1155
770

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

595
595
700
700

630
490
350
245

hd

PRIJZEN per week Inventaris

Airco
Volledig ingerichte keuken
Oven 
Broodrooster
Magnetron
Koelkast
Vriezer
Elektrische waterkoker
Koffie apparaat
Nespresso-apparaat
Strijkijzer en strijkplank
Flat screen TV 
Douche en toilet
Tuintafel/stoelen
2 ligbedden 
BBQs
Houten terras 
Tegel terras

Bed size : een persoons bed 80 x 190  
twee persoons bed 140 x 190

Exotique 2   25m2

4 PErSoNEN    2 SLAAPKAMErS      duSChE

Prijzen  HARLEY DAVIDSON 28/04 - 01/05
Min 3 nachten .......................................................................................... 130E per nacht

5

PRIJZEN per weekInventaris

Prijzen  HARLEY DAVIDSON 28/04 - 01/05
Min 3 nachten .......................................................................................... 130E per nacht

Family Tropez 25m2

4 PErSoNEN    2 SLAAPKAMErS      duSChE

Airco
Volledig ingerichte keuken
Oven 
Broodrooster
Magnetron
Koelkast
Vriezer
Elektrische waterkoker
Koffie apparaat
Nespresso-apparaat
Strijkijzer en strijkplank
Flat screen TV 
Douche en toilet
Tuintafel/stoelen
2 ligbedden 
BBQs
Houten terras  / Tegel

Bed size : een persoons bed 80 x 190  
twee persoons bed 140 x 190

WEEK - TOT - WEEK - TOT -PRIJZEN IN € PRIJZEN IN €

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

210
210

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

280
280
280
280

665
1155
1190
1190

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

385
525
490
525
490

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1470
1470
1470
1050

700

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

560
560
665
665

595
455
280
210

h

4

8

Okt

April Juli

Mei

Juni

Sept

Aug

Okt

April Juli

Mei

Juni

Sept

Aug



Lodge Confort 32m2

4 PErSoNEN     2 SLAAPKAMErS      duSChE

Inventaris
Airco
Volledig ingerichte keuken
Oven 
Broodrooster
Magnetron
Koelkast
Vriezer
Elektrische waterkoker
Koffie apparaat
Nespresso-apparaat
Strijkijzer en strijkplank
Flat screen TV 
Douche en toilet
Tuintafel/stoelen
2 ligbedden 
BBQs
Houten terras 
Tegel terras

Bed size : een persoons bed 80 x 190  
twee persoons bed 140 x 190

Airco
Volledig ingerichte keuken
Oven 
Broodrooster
Magnetron
Koelkast
Vriezer
Elektrische waterkoker
Koffie apparaat
Nespresso-apparaat
Strijkijzer en strijkplank
Flat screen TV 
Douche en toilet
Tuintafel/stoelen
2 ligbedden 
BBQs
Houten terras 
Tegel terras

Bed size : een persoons bed 80 x 190  
twee persoons bed 140 x 190

PRIJZEN per week

Prijzen  HARLEY DAVIDSON 28/04 - 01/05
Min 3 nachten .......................................................................................... 160E per nacht
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WEEK - TOT - WEEK - TOT -PRIJZEN IN € PRIJZEN IN €

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

280
280

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

350
350
350
350

770
1225
1400
1400

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

455
595
560
560
525

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1575
1575
1575
1225

805

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

630
630
770
770

700
595
385
280

hd

WEEK - TOT - WEEK - TOT -PRIJZEN IN € PRIJZEN IN €

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

315
315

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

385
385
385
385

805
1295
1645
1645

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

490
630
560
595
560

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1785
1785
1785
1365
840

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

630
665
805
805

735
665
455
315

hd

LOGGIA 2 2016

1000 W

bras TV MO

TABLE 
PLIANTE
130 x 67

80 x 190 80 x 190

34
2

TERRASSE
9,00 m² baie fixe

Banquette 
avec lit 
convertible
à lattes 
130 x 190

140 x 190

160 x 200

Em
p

la
ce

m
en

t 
lit

 b
éb

é

19070270

22
0

236

24
3

12
2

Exotique 2 plus 29m2

4 PErSoNEN    2 SLAAPKAMErS      duSChE

InventarisPRIJZEN per week

Prijzen  HARLEY DAVIDSON 28/04 - 01/05
Min 3 nachten .......................................................................................... 160E per nacht

Okt

April Juli

Mei

Juni

Sept

Aug

Okt

April Juli

Mei

Juni

Sept

Aug



riviera Lodge 35m2

6 PErSoNEN    3 SLAAPKAMErS      2 duSChE

Inventaris
Airco
Volledig ingerichte keuken
Oven 
Broodrooster
Magnetron
Koelkast
Vriezer
Elektrische waterkoker
Koffie apparaat
Nespresso-apparaat
Strijkijzer en strijkplank
Flat screen TV 
Douche en toilet
Tuintafel/stoelen
2 ligbedden 
BBQs
Houten terras 
Tegel terras

Bed size : een persoons bed 80 x 190  
twee persoons bed 140 x 190

Airco
Volledig ingerichte keuken
Oven 
Broodrooster
Magnetron
Koelkast
Vriezer
Elektrische waterkoker
Koffie apparaat
Nespresso-apparaat
Strijkijzer en strijkplank
Flat screen TV 
Douche en toilet
Tuintafel/stoelen
2 ligbedden 
BBQs
Houten terras 
Tegel terras

Bed size : een persoons bed 80 x 190  
twee persoons bed 160 x 190

8

PRIJZEN per week

Prijzen  HARLEY DAVIDSON 28/04 - 01/05
Min 3 nachten .......................................................................................... 220E per nacht

9

InventarisPRIJZEN per week

Exotique 3   32m2

4 PErSoNEN    2 SLAAPKAMErS      duSChE
wiFi

Prijzen  HARLEY DAVIDSON 28/04 - 01/05
Min 3 nachten .......................................................................................... 220E per nacht

WEEK - TOT - WEEK - TOT -PRIJZEN IN € PRIJZEN IN €

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

350
350

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

420 
420
420
420

840
1365
1750
1750

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

525
700
595
665
630

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1890
1890
1890
1400

910

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

700
735
840
840

805
700
490
350

hd

WEEK - TOT - WEEK - TOT -PRIJZEN IN € PRIJZEN IN €

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

420
420

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

455
455
455
455

875
1400
1785
1785

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

560
770
700
735
700

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1960
1960
1960
1505
980

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

770
805
875
875

840
770
560
420

hd

Okt

April Juli

Mei

Juni

Sept

Aug

Okt

April Juli

Mei

Juni

Sept

Aug



SPECiALE ProMoTiES

10% korting op een 2 weken gereserveerde vakantie. 
Geldig van 1 april tot 10 juni 2017 

en van 16 september tot 15 oktober 2017.
 

Enkel 65+ : Boek nu 2 weken van 1 april tot 10 juni 2017 
of 16 september tot 15 oktober en krijg de derde week gratis. 

(de goedkoopste week wordt u door ons aangeboden)
 

Speciale maandprijzen voor boekingen in april, 
mei, juni en september met kortingen tot 30%

 
Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd

 
Als u al gereserveerd heeft in bovengenoemde periodes, 

dan zal de korting door ons verrekend worden
 

Aanbiedingen zijn exclusief enige extra’s
 

u kunt de details van onze tarieven vinden op 
de laatste pagina waar u het 
reserveringsformulier aantreft.

om kortingen te volgen, geef een “Like” op onze Facebook pagina.

PUB



ACTiviTEiTEN iN dE oMGEviNG

12

PLATTEGroNd vA dE CAMPiNG

12

Bezoek

Vrije tijd

Sport

Veerboot naar Saint Tropez
“Gorge du Verdon”, Monaco,
Nice & Cannes
De locale charmante dorpen
(Saint Maxime, Gassin, 
Port-grimaud, Saint Tropez…)
Isles “du Levant” (Port-Cros, 
Porquerolles) natuurreservaten.
Marine land
Wijn proeven

Ontspannen op het strand
Waterparken
(Sainte Maxime, Frejus)
Luna Parc, kermis.
Bowling
Mini Golf

Go-Karting
Golf
Watersport



bj riviera     holidayshoE viNdT u oNS ?

Coordonées GPS  Lattitude  43.2806° / 43°16.83’N  6.5820° / 6° 34.92’E

14 15

Auto :
U komt vanuit Nice van de A8, neem bij afslag 36 “le Muy” en volg richting
Saint maxime. Als u bij Saint maxime gearriveerd bent volg dan richting
Saint tropez na ongeveer 7/8 kilometer achter Sainte Maxime krijgt u een
grote rotonde neem de derde afslag links en rijdt camping «Les prairie de la mer» 
op. U rijdt nu door tot aan de slagbomen en vraag aan de portier naar 
BJ Riviera hollidays.
U komt vanuit Aix en Provence neem dan afslag 36 (zoals hierboven beschreven)
of u neemt afslag 13 “le Luc” volg hier de borden Saint tropez, u zult de weg smal 
en bochtig (soms veel wind) vinden maar u bespaart hiermee reistijd. U rijdt door 
de kleine dorpjes “le garde freinet” en Grimaud. Na Grimaud volgt u de borden 
Port Grimaud en u vindt de camping aan de linker zijde. Loop de camping op of 
rij door tot aan de slagbomen en vraag aan de portier naar BJ Riviera hollidays.

Per vliegtuig :
Het vliegveld Nice is 01.55 uur rijden naar BJ riviera. 
Het vliegveld Toulon is 55 min. Rijden naar BJ riviera.
Wij kunnen voor u regelen dat jullie worden afgehaald bij de beide
vliegvelden voor de volgende prijzen Nice Toulon.
Ons kantoor zal op plek 1761 staan.

ReseRveRingsvooRwaaRden

BJ RivieRa
Om van de extra voordelen te genieten die door BJ 
Riviera aangeboden worden, verzoeken we U volgende 
algemene voorwaarden nauwelettend te lezen. Deze 
algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel van 
toepassing na reservatie. Als U een reservaite maakt, 
stemt U volledig in met onze algemene voorwaarden.
 
De camping Les Prairies de La Mer is open van 1 April 
tot 15 October 2017.
 
voorwaarden tot reservatie
De reservatie wordt enkel bindend mits akkoord van 
BJ RIVIERA, na otnvangst van het voorschot en na 
ontvangst of van het reservatie contract (ingevuld en 
getekend) mits na aanvaarding online van de algemene 
verkoopsvoorwaarden.
 
De reservatie bindt BJ RIVIERA enkel als ze door haar 
wordt aanvaard, dus BJ RIVERIA is vrij ze te weigeren, 
in functie van de vrije plaatsen en, in het algemeen, 
van welke omstandigheid ook die  de uitvoering van de 
reservatie kan moeilijk maken.
BJ RIVIERA stelt u familiale vakantie voor, in de 
traditionele betekenis van het woord, de overnachtingen 
zijn hierop gericht. BJ RIVIERA behoudt zich het recht 
voor welke reservatie ook te weigeren die tegen dit 
principe indruist, of die het anders wil uitvoeren.
 
Het boeken van een huur is ten persoonlijke titel. U 
mag in geen geval onderverhuren of overlaten zonder 
de voorafgaande toestemming van BJ Riviera.
Minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun ouders 
of wettelijke voogden.
 
Huurcontract
De huuraccommodatie zijn uitgerust.
Het basispakket is van 1 tot 6 plaatsen, afhankelijk van 
het type van huur.
BJ Riviera behoudt zich het recht voor om de toegang 
tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen met 
een aantal deelnemers groter dan de capaciteit van de 
gehuurde accommodatie of verhoging van de huur te 
vragen.
 

Tarieven en belastingen
Getoonde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2015 en 
zijn in euro’s, inclusief alle belastingen.
Het bedrag van de verblijfsbelasting is inbegrepen in de 
totale prijs (2017: 0,60 € Grimaud)
 
Betalingsvoorwaarden
Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor 
aankomst gemaakt worden, dient een aanbetaling van 
30% van het bedrag van het gereserveerde worden 
betaald op het ogenblik van boeking met BJ Riviera. 
Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor 
de begindatum van het verblijf of bij aankomst op ons 
kantoor worden betaald.
 
annulering en wijzigingen
Wijzigen van een  reservatie
Wijzigingen in uw reservering gebeuren zonder kosten, 
afhankelijk van beschikbaarheid.
Als er geen bericht van u is over een uitstel van uw 
aankomstdatum, is de accommodatie beschikbaar voor 
verkoop 24 uur na de aankomst datum vermeld op het 
contract, en u dus verliest het voordeel uw reservering 
en het betaalde bedrag.
 
diensten niet gebruikt
Elke onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, 
vroegtijdig vertrek) in huurwoningen, zal geen 
aanleiding geven tot terugbetaling.

 
annulering door BJ Riviera
In geval van annulering door BJ Riviera, zal het 
verblijf terugbetaald worden. Deze annulering kan 
echter geen aanleiding geven tot de betaling van een 
schadevergoeding.
 
annulering door de klant.
In geval van annulering, vragen wij u om ons onverwijld 
schriftelijk in kennis te stellen, per e-mail of fax, met 
ontvangstbewijs.
 
Terugbetaling bij onderschrijving van een 
verzekering:
Wij staan garant voor de terugbetaling van alle betaalde 
bedragen behalve reserveringskosten van € 75 en € 45 
verzekering, tot de dag voor aankomst.
 
Terugbetalen indien u onze annuleringsverzekering 
niet neemt:
We betalen alle betaalde bedragen terug, exclusief 
reserveringskosten € 75 tot 30 dagen voor aankomst.
Indien de annulering plaatsvindt op minder dan 
30 dagen voor aankomst wordt geen terugbetaling 
gemaakt en het saldo van de huur moet betaald worden.
 
annuleringsverzekering
Wij bieden u een annulatie verzekering ann voor een 
bedrag van 45 euro per verblijf. Dit garandeert U  de 
terugbetaling van het betaalde in geval van annulering 
van uw verblijf minus reserveringskosten van € 75.
 

Uw verblijf
aankomst
Afhankelijk van het tijdstip, zijn de dagen variabel. De 
aankomst vindt plaats in ons kantoor op de locatie 1761 
van de  camping Prairies de la Mer.
De dag van uw aankomst zijn de BJ Riviera Stacaravans 
beschikbaar zijn vanaf 16.00 uur. Echter, in geval van 
vroege aankomst en afhankelijk van beschikbaarheid, 
zal alles worden gedaan om de wachttijd te beperken.
 
Een borg van 120 euro is gevraagd aan de huurder bij 
aankomst.
Deze borg zal worden teruggegeven op de dag van 
vertrek en na volledige verificatie (inventaris) van de 
stacaravan. Het management behoudt zich het recht 
voor om alle of een deel van de borg in geval van 
niet-naleving van de gezondheid en / of de gehuurde 
apparatuur in te houden. Als het vertrek van de huurder 
buiten de openingstijden van het kantoor moet 
gebeuren, zal de stacaravan later worden gecontroleerd 
en de aanbetaling per post verzonden worden.
 
Tijdens uw verblijf
U moet zich verzekeren, BJ Riviera wijst elke 
verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, 
slechte weersomstandigheden, enz., en in het geval van 
een ongeval dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de aanbieder valt.
 
BJ Riviera wijst elke verantwoordelijkheid af voor 
waarden, voertuigen geparkeerd op het terrein en de 
camping, effecten en objecten van de huurder, een 
kluis  kan gehuurd worden bij de receptie (prijs  2017: 
€ 21 per week + 15 € borg). Alle klanten moeten 
het reglement van orde navolgen. Iedere huurder 
is verantwoordelijk voor de problemen en schade 
veroorzaakt door de personen die samen met hem zijn 
of een bezoek afleggen.
 
vertrek
Verhuur: op de dag van vertrek aangegeven in het 
contract, moet de accommodatie verlaten worden om 
10:00 in de ochtend. De accommodatie moet perfect 
schoon worden achtergelaten en de inventaris kan 

worden gecontroleerd, gebroken of beschadigde 
artikelen worden in rekening gebracht, evenals het 
herstel indien noodzakelijk. De borg zal worden 
teruggegeven bij vertrek na aftrek van de vergoedingen, 
voor de eventuele schade die werd vastgesteld tijdens 
de inventaris bij vertrek.
Het behoud van de borg sluit geen bijkomende 
schadevergoeding uit indien de kosten hoger zijn dan 
het bedrag van de laatste.
In het geval de accommodatie niet werd schoongemaakt 
voor uw vertrek, zal een schoonmaakkost worden 
aangerekend (€ 48 / huishouden).
Voor elk laattijdig vertrek kan u een extra dag in 
rekening worden gebracht tegen de prijs van die nacht.
 
Huisdieren
Ze moeten door hun eigenaar voortdurend worden 
bewaakt en aan de leiband gehouden tijdens het 
verblijf. Elke inbreuk op de hygiëne (een schoonmaak 
kit verkrijgbaar bij de receptie) of veiligheid, veroorzaakt 
door het dier kan worden gesanctioneerd door de 
uitzetting van zijn eigenaars. Een departementaal 
besluit verbiedt de aanwezigheid van een huisdier op 
het strand. Het vaccinatiebewijs voor honden en katten 
moet upto date zijn. Toegang van honden van de eerste 
categorie op het openbaar vervoer, tot de openbare 
plaatsen met uitzondering van de openbare weg, 
en de lokalen open voor het publiek is ten strengste 
verboden. Honden van de tweede categorie moeten 
worden gemuilkorfd en aan de lijn worden gehouden 
door een volwassene.
 
geschillen
In geval van geschil is de bevoegdheid van de 
rechtbanken toegekend aan de rechtbanken in de 
plaats van de camping. Eventuele klachten over de 
niet-conformiteit van de dienstverlening ten aanzien 
van de contractuele verbintenissen moet schriftelijk 
(per aangetekende brief met ontvangstbewijs) aan de 
managers van de betrokken camping worden gemeld.
Verantwoordelijkheid BJ Riviera
De klant erkent uitdrukkelijk dat BJ Riviera niet 
verantwoordelijk zal worden gehouden, als gevolg 
van de onjuiste communicatie door zijn partners of 
door derden van valse informatie in de brochure of 
van website BJ Riviera, in het bijzonder de foto’s, 
hoeveelheden, activiteiten, entertainment, diensten en 
data van de exploitatie.
Alle foto’s en teksten in de brochure of op de website 
van BJ Riviera zijn niet contractueel bindbaar. Ze 
hebben slechts indicatief gevolg.
Het kan zijn gebeuren dat een aantal activiteiten 
en voorzieningen aangeboden door de camping en 
aangegeven in de beschrijving in de brochure worden 
verwijderd, met name om klimatologische redenen 
of overmacht, zoals gedefinieerd door de Franse 
rechtbanken.
 
gegevensbescherming
De informatie die u tijdens uw bestelling geeft zal niet 
worden doorgegeven aan derden. Deze informatie zal 
door BJ Riviera als vertrouwelijk worden beschouwd. 
Ze zal alleen worden gebruikt door BJ Riviera 
voor de behandeling van uw bestelling en om ce 
communicatie aan te passen en te verbeteren alsook de 
dienstverlening louter voor BJ Riviera klanten op basis 
van uw interesses.
Overeenstemming de wetgeving inzake 
gegevensbescherming van 6 januari 1978, heeft 
u recht tot toegang, rectificatie en verzet ivm uw 
persoonsgegevens. Hiertoe maakt u het verzoek 
over per mail of per post op het volgende adres, met 
vermelding van uw naam, voornaam en adres:
 
 
BJ Riviera Holidays - BP 10135 -83314 GRIMAUD CEDEX



bj riviera     Vakanties
RESERVERINGS FORMULIER

Soorten Mobile Home
Verzekering

Extras

Naam

Voornaam

Telephone

Mobil tel

Email

Begin van het verblijf

Einde van het verblijf

Annuleringsverzekering 45e

Bed linnen enkel 10e*

Bed linnen en handdoeken enkel 16e*

Bed linnen dubbel 12e*

Bed linnen en handdoeken dubbel 20e*

Schoon maken 48e*

Babykit 22e*

Adres

Post Codo

Staad

Land

Auto

Keneteken

Kleur

Merk

Meid

Datum

TOTAL HURPRIJS

MIN AANBET 30%

RESTBETALING

STORTING

TOTAL BIJ AANKOMST

Onze groep bastaat uit

Naam  Voornaam Geboortedatum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

€

€

€

€

€

10€ per extra voertuig(1)

(1)Onze tarieven zijn inclusief een auto per locatie, zullen eventuele extra 
voertuig in rekening gebracht €10 per dag.

*Per week

Een compleet en e-mail: info@bj-rivieraholidays.com
met een kopie van uw transfer

 Of per post:
BJ Riviera Holidays - BP 10.135-83.314 Grimaud Cedex

met uw aanbetaling van 30% van het totale

Ik accepteer de voorwaarden van het 
huurcontract.

BJ Riviera Holidays - SIRET 44807321300044 - APE 5520 Z - +33 (0)4 94 56 03 56 - www.bj-rivieraholidays.com

Family Tropez      Exotique 2        Lodge Confort
Exotique 2 plus       Riviera Lodge      Exotique 3


