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Arrangementen 2019 

 
 

Naam en voornaam:    ........................................................................................................ 

Straat en nummer:   ........................................................................................................ 

Postcode en woonplaats:  ........................................................................................................ 

Telefoonnummer & Faxnummer: ........................................................................................................ 

Email adres:    ........................................................................................................ 

 

Aankomstdag:......................................  Vertrekdag:....................................... 

 

   Arrangement 1: → Reserveringsperiode tussen 05.07. - 15.08. 

• Plaatsreservering middels reserveringsformulier per fax of email voor 1 juni. 

• Reservering van 5 tot 9 overnachtingen. 

• 8% Korting bij het overmaken van het totale bedrag, borgsommen uitgesloten, binnen 14 dagen op onze 

rekening na ontvangst van het reserveringscontract.  


   Arrangement 2: → Reserveringsperiode tussen 05.07. - 15.08. 

• Plaatsreservering middels reserveringsformulier per fax of email voor 1 juni. 

• Reservering van 10 tot 14 overnachtingen. 

• 10% Korting bij het overmaken van het totale bedrag, borgsommen uitgesloten, binnen 14 dagen op onze 

rekening na ontvangst van het reserveringscontract. 


   Arrangement 3: → Reserveringsperiode tussen 05.07. - 15.08. 

• Plaatsreservering middels reserveringsformulier per fax of email voor 1 juni. 

• Reservering vanaf 15 overnachtingen. 

• 15% Korting bij het overmaken van het totale bedrag, borgsommen uitgesloten, binnen 14 dagen op onze 

rekening na ontvangst van het reserveringscontract. 
 

 

Wij hebben kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden en gaan hiermee akkoord. 

 

 

       Datum:   ..........................................   Handtekening:    ........................................................... 

 

Reserveringsvoorwaarden: 

 

 Na ontvangst van het reserveringscontract dient u zo spoedig mogelijk de reserveringskosten over te maken op onze 

rekening. N.b. volgens datum van het reserveringscontract.  

 Uw reservering is pas geldig na ontvangst van de reserveringskosten. Bij het niet overmaken van de reserveringskosten op 

het bepaalde tijd vervalt u reservering en wordt dan geannuleerd. 

 De plaats blijft voor u gereserveerd tot 16.00 uur op de dag van aankomst. Indien u op dat tijdstip niet bent gearriveerd, 

zonder ons bericht te geven, dan vervalt uw reservering en worden uw reserveringskosten niet terug betaald. 

 Wangedrag of het niet naleven van de kampregels kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben. Uw verblijfskosten 

worden niet terugbetaald. 

 In geval van overmacht door natuurgeweld, onbruikbare plaatsen ten gevolge hebbende, of vanwege  

overheidsmaatregelen, dan wordt uw reservering geannuleerd, en ontvangt uw reserveringskosten terug Bij voortijdig vertrek bent 

u toch de volledige prijs van reserveren (exclusief stroomkosten) verschuldigd en wordt geen bedrag terugbetaald. 

 U heeft voor een bepaalde periode gereserveerd, vertrekt U eerder of komt u later, dient U toch de gehele gereserveerde 

periode te betalen. 

 Verlenging van uw verblijfsduur dient u altijd aan de eigenaar aan te vragen. 


