
      
Algemene voorwaarden Camping de Verborgen Hoek 

 

Artikel 1.     Reserveringen 

Reserveringen  telefonisch of per e-mail, waarna binnen de in het contract gestelde termijn de betaling moet plaats-

vinden. Bij niet tijdig betalen vervalt het recht op gebruik van de accommodatie zonder recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 2.    Betaling 

De betaling van de eerste helft van de reissom dient binnen 1 week na reservering plaats te vinden en dient als 

bevestiging voor de reservering, de tweede helft dient uiterlijk 6 weken voor de huuraanvangsdatum te zijn 

bijgeschreven. Bij reservering binnen 6 weken voor vertrek dient de totale reissom per  omgaande te worden voldaan. 

De prijzen zijn vastgesteld in euro’s. 

 

Artikel 3.    Waarborgsom 

Bij de betaling is een waarborgsom inbegrepen, welke bij  naleving van de leveringsvoorwaarden binnen 30 dagen na 

beëindiging van uw vakantie zal worden teruggestort op uw bankrekening. 

 

Artikel 4.     Wijzigingen 

Voorzover  mogelijk c.q. noodzakelijk kunnen in overleg  tot 8 weken voor vertrek wijzigingen worden aangebracht in 

de periode die is gereserveerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 5.      Annulering 

Indien een (aanmelding tot) reservering ongedaan gemaakt wordt, zijn de volgende bedragen verschuldigd: 

a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 50% van de reissom 

b. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor de dag van aankomst: 75% van de reissom 

c. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90 % van de reissom 

d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de gehele reissom 

Een eventueel door u afgesloten annuleringsverzekering dient gebaseerd te zijn op bovenstaande afspraken.  

 

Artikel 6.    Aankomst 

a. De huur gaat in op de aankomstdag na 15.00 uur en eindigt op vertrekdag  voor 09.30 uur. In het hoogseizoen kan 

hiervan niet worden afgeweken. Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.   

        In voor- en naseizoen behoeft de wisseldag geen vrijdag/zaterdag te zijn. Geen vertrek of aankomst op zondag. 

b. Bij aankomst dient de huurder zich te melden bij de receptie van de camping. Hier ontvangt u de sleutel en 

huishoudelijk reglement. 

c. Indien binnen 3 dagen na aankomst geen gebreken aan de inventaris zijn gemeld, wordt  

        aangenomen dat de inventaris compleet en onbeschadigd is aangetroffen. 

d. Het gebruik van linnengoed op de bedden is verplicht. Men dient zelf voor bed- en keukenlinnen te zorgen. Indien 

gewenst kan ook tegen betaling vooraf bedlinnen worden besteld en dit wordt dan door de camping verzorgd.  

e. Slechts door het in het contract vermelde maximum aantal personen kan van de gehuurde accommodatie gebruik 

        worden  gemaakt. Men dient altijd het JUISTE aantal personen op te geven. 

f. Het bijplaatsen van een extra slaaptent is slechts met toestemming toegestaan en dient vooraf te worden 

gemeld. Hiervoor worden extra kosten berekend. 

g. Uitgangspunt voor de overeenkomst is het aantal opgegeven personen en 1 auto. Voor extra auto’s of aanhangers 

worden kosten in rekening gebracht. Er mag slechts 1 auto bij de huuraccommodatie worden geparkeerd, de 

overigen op het nabij gelegen parkeerterrein. 

 

Artikel 7.    Vertrek   

Alle ontbrekende voorwerpen komen voor rekening van de huurder.  Gebroken  servies dient u zelf aan te vullen. Bij 

overige beschadiging of breuk dient  u de schade zo mogelijk zelf te repareren of voor vervanging zorg te dragen. U 

bent verplicht de schade bij vertrek te melden en indien dit niet afdoende is hersteld of vervangen zal dit verrekend 

worden met de borg. U dient de inventaris, het sanitair, de koelkast en de vloeren van de accommodatie droog en 

schoon achter te laten. Hierna volgt de eindschoonmaak door de camping ten behoeve van de nieuwe huurders. 

Indien de accommodatie niet netjes wordt achtergelaten dan zal dit met de borg worden verrekend. 

 

Artikel 8.    Aansprakelijkheid 

Camping De Verborgen Hoek is niet aansprakelijk voor schade en of letsel, berokkend aan huurders/bezoekers noch 

voor verlies, diefstal (geld inbegrepen) of beschadiging van eigendommen door welke  oorzaak dan ook. 


