
Algemene voorwaarden voor reserveringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Camping-Caravaning  
�Verhuur 
 

1. De reservering is niet geldig voor ons akkoord en 

na ontvangst van een volledig ingevuld 

reserveringsformulier met aanbetaling van 20 % 

van het totaal bedrag + 15 € reserveringskosten. 

De reserverings-kosten zullen niet worden 

geretourneerd of in mindering worden 

gebracht.Betalingswijzen : Credietkaart, Swift 

bank overschrijving  

(IBAN : FR76 1350 6100 0005 7470 7400 175 – BIC : 

AGRIFRPP835) Bankkosten zijn voor rekening van 

de klant. 

2. Iedere reservering is naamsgebonden  en kan 

in geen geval worden overgenomen of afstand 

van worden gedaan. 

3. Wij kunnen bij wijzigingen van het verblijf niet 

dezelfde kampeerplaats garanderen. 

4.Indien men niet arriveert op de dag van 

reservering, zal de kampeerplaats de volgende 

dag om 12 uur worden vrijgegeven. Telefonisch 

annulering of telefonisch bericht over late 

aankomst kan niet geaccepteerd worden. 

5. Het tarief voor een extra auto zal ook in 

rekening worden gebracht indien de auto op de 

parkeerplaats staat. 

6. De klanten zijn gehouden te zijn verzekerd voor 

henzelf en hun materiaal. 

7. Plastic grondzeil is verboden. 

8.Bij aankomst zal u worden verzocht het gehele 

verblijf vooraf te betalen. 
 

 1. De reservering is niet geldig voor ons akkoord en 

na ontvangst van een volledig ingevuld 

reserveringsformulier met aanbetaling van 30 % 

van het totaal bedrag + 15 € reserveringskosten. 

De reserverings-kosten zullen niet worden 

geretourneerd of in mindering worden 

gebracht. 

Betalingswijzen : Credietkaart, Swift bank 

overschrijving  

(IBAN : FR76 1350 6100 0005 7470 7400 175 – 

BIC : AGRIFRPP835) Bankkosten zijn voor 

rekening van de klant. 

2. Iedere reservering is naamsgebonden en kan in 

geen geval worden overgenomen of afstand van 

worden  gedaan. 

3.Wij kunnen bij wijzigingen van het verblijf niet 

hetzelfde huisje garanderen. 

4.Indien men niet arriveert op de dag van 

reservering, zal het verblijf de volgende dag om 

12 uur wordenvrijgegeven. Telefonisch 

annulering of telefonisch bericht over late 

aankomst kan niet geaccepteerd worden. 

5.Hoogseizoen : verblijf van zaterdag tot zaterdag. 

6.Bij aankomst zal u worden verzochthet gehele 

verblijf vooraf te betalen en een borg van 250 € 

voor het onderkomen inbegrepen 80 € voor 

schoonmaak te voldoen. De borg zal worden 

terugbetaald indien het onderkomen in geode 

staat wordt achtergelaten. 

Restitutie van de borg : 

- in geval van vertrek tijdens openingsuren,  

direct na inspectie van het verhuur 

- in geval van vertrek buiten de openingsuren,  

alleen na controle van de woning en binnen  

24 uren. 

 
 

De geboekte periode wordt ook gefactureerd in geval van annulering of late aankomst en / of vroegtijdig vertrek. 

 We raden de voorgestelde annuleringsverzekering aan. 

 

De borg moet alleen met een VISA- of MASTERCARD-creditcard worden betaald. 

 

Indien beslist noodzakelijk, behouden wij het recht uw plaatsnummer te veranderen. 


