Reserveringsvoorwaarden kampeerterrein Stortemelk
1 Reservering en bevestiging
•	Reserveringsaanvragen voor seizoenplaatsen en vaste kampeerplaatsen worden alleen bevestigd indien er plaatsen beschikbaar
zijn.
•	Reserveringen (met uitzondering van die voor seizoenplaatsen en vaste kampeerplaatsen) worden online gedaan. Indien u een
reservering heeft gemaakt dient u de vooruitbetaling van 50% van de totale kosten door middel van iDEAL te betalen. Zodra u
deze betaling heeft gedaan is de reservering definitief en ontvangt u een bevestiging.
•	Het restant dient vier weken voor aankomst voldaan te zijn.
•	Indien de periode tussen reserveren en aankomst korter is dan vier weken betaalt u het volledige bedrag door middel van iDEAL.
•	Een reservering voor een alleen reizende minderjarige – vanaf 16 jaar – moet medeondertekend worden door een van de ouders
of door een voogd.
2 Aankomst en vertrek
•	Direct na aankomst dient u zich met de bevestiging te melden bij de receptie.
• Op de dag van vertrek laat u uw plaats schoon achter.
3 Reserveringskosten en kampgeld
•	Er zijn kosten verbonden aan het maken van een reservering en het wijzigen van een bestaande reservering. Deze vindt u in
de tarievenlijst.
• Latere aankomst of vroegtijdig vertrek heeft geen restitutie van kampgeld tot gevolg.
•	U dient het kampgeld te allen tijde, dus ook bij verlenging, vooruit te voldoen. Bij te late betaling worden administratiekosten
in rekening gebracht zoals vermeld in de tarievenlijst.
4 Annulering
•	Indien u de overeenkomst vóór de ingangsdatum annuleert, bent u een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.
Deze bedraagt:
> bij annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum: 15% van de overeengekomen prijs;
> bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs;
> bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs;
> bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum: 90% van de overeengekomen prijs;
> bij annulering op de dag van de ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.
• Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
5 Waarborgsom
•	Naast het kampgeld berekenen we een waarborgsom voor het tentlabel, zoals vermeld in de tarievenlijst.
•	Restitutie van deze waarborgsom vindt plaats bij vertrek van de laatste persoon uit het gezelschap en uitsluitend bij inlevering
van het tentlabel op de dag van vertrek. Levert u het label in na de vertrekdag en/of buiten openingstijden van de receptie dan
brengen wij kosten in rekening, zoals vermeld in de tarievenlijst.
•	Kampeerders die door de beheerder van het kampeerterrein zijn verwijderd of schade veroorzaakt hebben, krijgen geen
restitutie van waarborgsom of kampgeld.
6 Overige voorwaarden
•	Op al onze leveringen en diensten zijn deze reserveringsvoorwaarden, de kampeerreglementen en de RECRON-voorwaarden
Toeristische plaatsen of Seizoenplaatsen van toepassing.
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