
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 

RESERVERING : 

 

De reservering wordt na ontvangst van de aanbetaling en na acceptatie van bijgevoegd 

contract in behandeling genomen. 

Na ontvangst van het contract en uw betaling zal u een bevestiging worden toegezonden 

 

Kampeerplaats : van 14uur tot 12uur (maximaal 6 personen en 1 auto per plaats) 

 

Aanbetaling :  45 euros per week  + 15 euros administratiekosten (niet terugvorderbaar). 

. 

Het totaalbedrag wordt berekend op basis van de door u ingevulde aankomst en vertrek data. 

Het saldo dient u bij aankomst te voldoen. Geen enkele korting wordt verleend in geval 

van eerder vertrek of latere aankomst.  

 

In geval van verlate aankomst, zonder melding van uw kant, wordt uw plaats de volgende dag 

om 14 uur vergeven en bent u het door u betaalde bedrag kwijt. 

 

Huur van 4 persoons stacaravans : (van zondag tot zondag). Huisdieren niet 

toegelaten. 

 

Aanbetaling : 30% van het totaalbedrag + 15 euros administratiekosten (niet terugvorderbaar). 

De rest 1 maand voor aankomst. 

 

Bij aankomst dient u een borg van 160 euros te betalen, welke u binnen 8 dagen zal worden 

terugbetaald, verminderd met eventuele herstelkosten en/of de waarde van vermiste of 

vernielde goederen. 

Een bedrag van 53 euros zal worden achter gehouden indien de stacaravan niet goed 

schoongemaakt is. 

Aankomst : vanaf 15 uur tot uiterlijk 20 uur. 

Vertrek : vanaf 9 tot 11 uur. Voor vertrek dient u een afspraak te maken bij de receptie voor 

controle van de stacaravan. 

 

ANNULERINGEN : 

 

Alle annuleringen dienen zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden per mail. 

Voor elke annulering die voor 30 mei is ontvangen, wordt u 50 % van het betaalde bedrag 

terugbetaald (met uitzondering van de administratiekosten). Na deze datum heeft u geen 

recht meer op restitutie. 

 

DIEREN : 

 

Dieren moeten aangelijnd, getatoeëerd en gevaccineerd zijn, een inentingsboekje hebben en 

aangemeld worden aan de receptie. Honden in de categorie 1 en 2 worden niet toegelaten. 

 


