Algemene voorwaarden
De huidige bevestiging betekent uw acceptatie van de algemene voorwaarden.
Annulering : in het geval van annuleren zal de aanbetaling inclusief de reserveringskosten en de annuleringverzekeringskosten niet vergoed worden.
Minder dan een maand wordt er 50% van het totaalbedrag inclusief de aanbetaling, de reserveringskosten en de annuleringverzekeringskosten in
rekening gebracht.
Minder dan een week, zal het totaalbedrag van uw verblijf betaald moeten worden.
Een vertrek eerder dan gepland of een aankomst later dan gepland geeft geen recht op een vergoeding.
Op het moment van uw boeking, kunt u bij ons een annuleringsverzekering afsluiten – onderbreking van uw verblijf (tarieven en algemene voorwaarden
van de annuleringsverzekering vindt u op onze website).
Indien de accommodatie bij vertrek niet in perfecte staat is, wordt er een bedrag van € 100,- in rekening gebracht.
Ook zullen wij genoodzaakt zijn om eventuele aangebrachte schade in rekening te brengen voor het bedrag dat gelijk staat aan vervanging.
De reserveringskosten van een verhuuraccommodatie of van een staanplaats bedragen € 15,- en deze kosten kunnen niet worden vergoed.
Een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van uw verblijf + de reserveringskosten en de annuleringverzekeringskosten zullen bij het reserveren
gevraagd worden met een minimum van €115,- voor 1 staanplaats en €215,- voor 1 accommodatie.
Verhuur : het verbruik van water en elektriciteit zit in de prijs inbegrepen.
Een parkeerplaats voor een enkel voertuig zit inbegrepen in de prijs van de accommodatie of de staanplaats. Na 23.00 uur kunnen de voertuigen niet
meer de camping op. Elk extra voertuig moet buiten de camping worden geparkeerd (gratis gemeentelijke parkeerplaats op 50 m afstand). Bezoekers
moeten hun voertuig buiten de camping parkeren.
Bij een valse declaratie vervalt de reservering.
De accommodaties kunnen van zaterdag tot zaterdag verhuurd worden. Het is mogelijk om een accommodatie voor een minimum van 2 nachten te
reserveren (neem hiervoor contact met ons op).
Verhuur : de aankomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Het vertrek tussen 9.00 uur en 10.00 uur.
Er wordt alleen voorzien in kussens en dekens. Lakens kunnen gehuurd worden op basis van beschikbaarheid.
Staanplaats : de aankomst vindt plaats tussen 12.00 uur en 19.00 uur. Het vertrek tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Uw accommodatie of staanplaats wordt gedurende 24 uur gereserveerd vanaf de geplande dag van aankomst. Na deze tijd en zonder informatie van
uw kant, wordt uw reservering geannuleerd en het totaalbedrag zal ingenomen worden.
Het team van de receptie zet zich in om te voldoen aan uw uitgesproken wensen tijdens de reservering, maar dit laatste kan op elk moment gewijzigd
worden.
De reservering van een staanplaats is niet verplicht, maar wel wenselijk, aangezien kampeerders zonder reservering worden geplaatst op basis van
beschikbaarheid.
Het totaalbedrag van uw verblijf moet maximaal 1 maand voor aankomst betaald worden.
Reglement van de camping: de klant verplicht zich tot het respecteren van het reglement van de camping, evenals de gasten van de klant. Dit reglement
staat zichtbaar aangeplakt bij de ingang van de receptie. Het reglement van het zwembad en van het naturisten terras moet ook gerespecteerd worden.
Staanplaats: dagbezoekers moeten zich bij de receptie aanmelden voordat ze worden toegelaten. Hiervoor wordt het tarief voor een extra persoon in
rekening gebracht.
Verhuur : er wordt geen extra persoon toegestaan voor de nacht indien het maximum aantal personen voor het verblijf al is bereikt.
In het hoogseizoen vragen wij onze klanten een identificatie-armband te dragen om uw veiligheid te waarborgen en ongewenste bezoekers te kunnen
herkennen.
In het zwembad mogen geen zwemshorts gedragen worden.
Alleen elektrische barbecues zijn toegestaan. Barbecues op houtskool, gas enz. zijn strikt verboden door een gemeentelijk arrest.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

