RESERVERINGS-VOORWAARDEN
• Kampeerplaats:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

1 kampeermiddel + 1 auto + 1 bijzettentje (max. 2x3m.) per plaats
Aankomst kampeerplaats: na 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur
In de zomer (3 juli – 28 augustus 2021); alleen voor hele weken
In het voor- en naseizoen; op elke willekeurige dag, na 14.00 uur voor minimaal 3 overnachtingen,
uitgezonderd de perioden genoemd hieronder
Met Pasen en vanaf Hemelvaart tot de zomervakantie; minimaal 1 week en daarvan minimaal
7 overnachtingen volledig bezet, ingaande op elke willekeurige dag, na 14.00 uur
(korter dan 7 overnachtingen reserveren; een paar dagen van tevoren telefonisch informeren)
Wij behouden ons het recht voor uw plaats te wijzigen indien de planning dit vereist
Bij reserveringen van 4 nachten of korter is uw toegewezen plaatsnummer altijd onder voorbehoud
van wijzigingen.
Combinatie van kortingen (zie prijslijst) is niet mogelijk
Er vindt geen verrekening plaats voor de nachten dat u ( of andere personen) niet aanwezig geweest
bent in de gereserveerde periode
Indien er een 2e auto meekomt dit bij de reservering vermelden .In het hoogseizoen 2e auto beperkt
mogelijk en alleen op aanvraag. Kosten 2e auto 4 euro per dag
2e auto moet op P-plaats vooraan de camping geplaatst worden (tenzij anders beslist door receptie)
Overnachtingsbezoek van te voren doorgeven aan de receptie en bij aankomst betalen
In het hoogseizoen/hemelvaart/pinksteren/fronleichnam geen 2e bijzettentje toegestaan en max. 6
personen per nacht per plaats, dit is dus incl. het overnachtingsbezoek (ook baby’s tellen mee voor de
bezetting)
Op de camping zijn geen honden toegestaan ( ook niet van bezoekers)
Uw reservering vervalt als u zich niet voor 18.00 uur op de aankomstdatum heeft gemeld, komt u door
omstandigheden later, laat het dan weten zodat wij uw plaats vrij kunnen houden
Jongeren onder de 17 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten
Groepen groter dan 6 personen worden niet toegelaten
Reserveringen zijn pas definitief indien, na ontvangst van de reserveringsbevestiging, de
vooruitbetaling en de administratiekosten voldaan zijn
Bij annulering worden de administratiekosten ingehouden op het totaalbedrag

• Chalet:
1. Huur alleen per week mogelijk, van zaterdag tot zaterdag
2. Aankomst chalet; na 14.00 uur, vertrek voor 10.00 uur
3. Latere aankomst, vroeger vertrek of wijzigingen in de door u ingevulde reserveringsaanvraag, om wat voor
reden dan ook, zijn voor uw rekening
4. In de chalets géén huisdieren toegestaan
5. Verboden te roken in de chalets
6. Bij vertrek bezemschoon achterlaten
7. De chalets worden niet aan jongeren verhuurd
8. Bijzettentje niet toegestaan bij de chalets
9. Er vindt geen verrekening plaats voor de nachten dat u ( of andere personen) niet aanwezig geweest bent
in de gereserveerde periode
10. Indien er een 2e auto meekomt dit bij de reservering vermelden.In het hoogseizoen 2e auto beperkt
mogelijk en alleen op aanvraag. Kosten 2e auto 4 euro per dag.
11. 2e auto moet op P-plaats vooraan de camping geplaatst worden (tenzij anders beslist door receptie)

12. Overnachtingsbezoek van te voren doorgeven aan de receptie en bij aankomst betalen, het maximaal
toegestane aantal personen mag niet overschreden worden in het chalet. Ook baby’s tellen mee voor de
bezetting.
13. Op de camping zijn geen honden toegestaan ( ook niet van bezoekers)
14. Uw reservering vervalt als u zich niet voor 18.00 uur op de aankomstdatum heeft gemeld, komt u door
omstandigheden later, laat het dan weten zodat wij uw plaats vrij kunnen houden
15. Jongeren onder de 17 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten
16. Groepen groter dan 6 personen worden niet toegelaten
17. Reserveringen zijn pas definitief indien, na ontvangst van de reserveringsbevestiging, de vooruitbetaling
en de administratiekosten voldaan zijn
18. Bij annulering worden de administratiekosten ingehouden op het totaalbedrag

• Annuleren:
•

•
•

Heeft u geen doorlopende annuleringsverzekering? Sluit dan bij ons het annuleringsfonds af, bij een
geldige reden van annulering krijgt u de kosten ( onder aftrek van premie annuleringsfonds en
administratiekosten) terug
Annuleringsfonds direct afsluiten bij reservering of binnen 7 dagen, hierna niet meer mogelijk
Op reserveringen waarbij geen annuleringsfonds (of een eigen annuleringsverzekering) is
afgesloten, zijn de RECRON voorwaarden artikel 6 van toepassing in geval van annulering

