Algemenen Voorwaarden
Artikel 1: Reserveren
De bevestiging van de reservering wordt binnen enkele dagen per
e-mail toegezonden. Jouw reservering is pas definitief zodra je de
bevestiging van het park hebt ontvangen. De bevestiging is tevens
bewijs van reservering.

Artikel 7: Definities

Artikel 2: Betaling
Binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging dien je 50% van
de verschuldigde som te betalen. Het restant mag uiterlijk een
maand voor aankomst worden overgemaakt op onze
bankrekening.
Als je reserveert binnen zes weken voor aankomst, dient het gehele
bedrag in een keer worden voldaan. Betaal je na de aangegeven
betalingstermijnen, dan komt de reservering te vervallen. Er blijven
dan echter wel kosten verschuldigd zoals aangegeven in de
voorwaarden.

Artikel 8: Inhoud overeenkomst

Artikel 3: Huisdieren
Huisdieren zijn tegen vergoeding in overleg toegestaan.
Maximaal 2 huisdieren per chalet. 2e huisdier is altijd uitsluitend
op aanvraag.
Huisdiertarieven:
5,50 euro per dier per nacht.
Artikel 4: Aankomst en Vertrek
Op de afgesproken aankomst dag kun je de door jou gehuurde
accommodatie na 15:00 uur betrekken. Op de vertrek dag
ontvangen wij de sleutel graag voor 10:00 uur retour.
Artikel 5: Eindschoonmaak accommodatie
25 euro
Artikel 6: Groepen en jongeren
Uiteraard kunnen ook groepen, na overleg bij ons terecht. Wil je
dit bij reservering direct aangeven? Aan groepen kan een
borgsom gevraagd worden bij aankomst op het park. Deze
borgsom wordt na afloop, na controle van de accommodaties,
onder verrekening van eventuele gemaakte kosten,
gerestitueerd.
Reserveringen met alleenreizende jongeren altijd op aanvraag.
Ook hier kan een borgsom van toepassing zijn.

Artikel 9: Duur en afloop van de overeenkomst

Artikel 10: Prijs en prijswijziging

Artikel 16: Onderhoud en aanleg

Artikel 11: Annulering
Artikel 17: Aansprakelijkheid

Artikel 12: Gebruik door derden
Artikel 18: Geschillenregeling

Artikel 13: Voortijdig vertrek van recreant

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging door de
ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare
tekortkoming en/of onrechtmatige daad

Artikel 15: Wet- en regelgeving

