
Reserveringsvoorwaarden 
Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor statistische doeleinden en in verband met uw 

verzoek om informatie of reservering gedurende een redelijke termijn bewaard. 

 

Voor alle reserveringen gelden de volgende voorwaarden: 

1) De reservering is geldig na betaling van een aanbetaling (50% van het totale bedrag inclusief 

aanbetaling) op de bankrekening van de camping (u ontvangt het nummer bij de 

bevestiging). Dit bedrag is een garantie voor de reservering. De eindfactuur moet bij 

aankomst worden betaald. 

2) Arrangementen: hier gelden de voorwaarden van de gekozen regeling. Het volledige 

boekingsbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan.   

3) Bij boekingen van 1 overnachting wordt het totale bedrag inclusief borgsomm(en) in 

rekening gebracht. Er zijn geen betalingsregels van toepassing. Het bedrag is onmiddellijk 

verschuldigd. 

4) Camping Toodlermillen stuurt u een schriftelijke bevestiging van uw reservering. 

5) Het plaatsnummer op de reserveringsbevestiging is onder voorbehoud en is in geen geval 

bindend en kan onder bepaalde omstandigheden worden gewijzigd. 

6) Uw reservering is pas geldig na ontvangst van uw betaling. In geval van annulering (alleen 

schriftelijk), zaal de aanbetaling niet worden terugbetaald.  

7) Annulering: Zie annuleringsvoorwaarden 

8) In geval van annulering wordt de aanbetaling niet terugbetaald, maar wordt deze gecrediteerd 

op uw klantenrekening en blijft deze een jaar geldig.  

9) Een vakantie annuleren is niet leuk, daarom biedt een annuleringsverzekering u een 

zekerheid tegen het financieel verlies. Wij raden U daarom aan om een 

annuleringsverzekering af te sluiten zodat een tussenkomst bij ziekte, sterfgeval, enz. 

verzekerd is. 

10) Uw plaats is voor u gereserveerd tot 16.00 uur op de dag van aankomst. In geval van 

vertraging vragen wij u ons te bellen. In geval van late aankomst of vervroegd vertrek 

rekenen wij de gehele geboekte verblijfstijd. 

11) U betaalt altijd voor de gereserveerde nachten, ook als u eerder vertrekt of later aankomt.  

12) In geval van overmacht (natuurrampen, onbruikbare plaatsen etc.) wordt de reservering 

geannuleerd en wordt de aanbetaling aan u geretourneerd. 

13) Als u langer wilt blijven, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.  

14) De huisregels van Camping Toodlermillen zijn van toepassing op de camping. Ouders 

worden eraan herinnerd dat zij altijd verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. 

 


