Bij reservering van een huuraccommodatie ontvangt u van ons een bevestiging
waarin wij u vragen € 100,00 voor een caravan, € 50,00 voor een trekkershut, voor
andere diverse huurobjecten
€ 150,00 per week als vooruitbetaling over te willen maken. Dit bedrag geldt als
inschrijfgeld en kan niet gerestitueerd worden.
Bij aankomst kan om een borgsom van € 100,00 gevraagd worden. De hoofdhuurder
dient tenminste 18-jarige leeftijd te hebben berijkt en zich bij aankomst te legitimeren.
De hoofdhuurder van een huurfaciliteit is voor alle door hem veroorzaakte schaden
wettelijk aansprakelijk. Alle prijzen gelden standaard voor een huurperiode van een
week. Het restantbedrag moet 5 weken voor het begin van de vakantieperiode
voldaan zijn. De huurperiode loopt van zaterdag 15.00 uur tot de volgende zaterdag
10.00 uur. Vertrek voor 8.00 uur ist niet toegestaan i.v.m. eindcontrole.
De huuraccommodaties dienen schoon geveegd te worden opgeleverd.
Plaatsen:
Bij reservering vragen wij om een aanbetaling van € 100,00.
Vertrekt de klant eerder, zijn de kosten voor de hele gereserveerde periode te
betalen.
Op de vertrekdag is de camping voor 11.00 uur te verlaten. Bij vertrek na 11.00 uur
worden de kosten voor een extra overnachting berekend. Vertrek voor 8.00 uur is
niet toegestaan. De campinghouder is bevoegd om honden die naar hun inzien niet
geschikt zijn voor deze camping te weigeren.
Annulering van staanplaats en huuraccommodaties
Annuleringskosten:
tot 2 maanden voor aankomst 50 %;
tot 1 maand voor aankomst 75 %;
tot 3 dagen voor aankomst 90 %;
3 dagen voor aankomst 100 %
Door de bijzondere omstandigheden gelden vanaf 04.05 2020 tot 20.10.2020 de
annuleringsvoorwaarden als volgt:
Tot 14 dagen voor aankomst is annuleren zonder kosten mogelijk. Alleen het
inschrijfgeld wordt niet terug betaald.
13 dagen tot 3 dagen voor aankomst worden 50 % van de tot. huursom in rekening
gebracht, minimum uw aanbetaling/inschrijfgeld.
2 dagen voor aankomst of niet komen worden 100 % van de tot. huursom in rekening
gebracht.

