Algemene voorwaarden voor de verhuur van blokhut en stacaravans.
Januari 2017
U kunt reserveren via http://www.campingdekleinestad.nl/reserveer.html
Leeftijd:
Reserveringen kunnen alleen aangevraagd worden door personen van achttien jaar of ouder.
Minimale verblijfsduur bij huur stacaravan of blokhut:
 In het hoogseizoen (1 juli t/m 31 augustus)
In deze periode kan er enkel voor minimaal vijf achtereenvolgende dagen worden gereserveerd.
 Buiten het hoogseizoen (1 mei t/m 30 juni, 1 september t/m 30 september)
Alle dagen mogelijk, in overleg.
Aanbetaling:
Voor reservering van een accommodatie zoals de blokhut of een stacaravan geldt dat u bij reservering
de helft van de totale huursom van de te reserveren dagen moet aanbetalen.
Zodra de aanbetaling is overgemaakt en deze is ontvangen krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging
per email. Nadat de bevestiging is verstuurd is uw reservering definitief. In de bevestigingsmail staat ook
vermeld welk bedrag u nog moet voldoen bij de aankomst voor de kosten per persoon en andere
bijkomende kosten.
Annuleringsvoorwaarden:
Mocht u onverhoopt toch moeten annuleren of moet u uw verblijf inkorten dan zijn de volgende
voorwaarden van kracht:
a. Er worden geen terugbetalingen gedaan binnen acht weken voor de gereserveerde data.
b. Bij annulering acht weken of meer vóór de gereserveerde data wordt €20,- administratiekosten in
mindering gebracht op het terug te betalen reserveringsbedrag.
c. In overleg is het mogelijk om de gereserveerde data over te dragen aan derden. Per geval zal worden
gekeken of de kosten per persoon en andere bijkomende kosten moeten worden verrekend en of er
mogelijke administratiekosten moeten worden voldaan.
Vroegtijdig vertrek:
In geval van vroegtijdig vertrek vindt geen terugbetaling plaats. Dit geldt vooralle kosten die in
rekeningzijn gebracht, inclusief kosten per persoon en andere bijkomende kosten.
Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om een annuleringsverzekeringaf te sluiten, zodat de
kosten gedekt worden bij annulering vanwege onvoorziene omstandigheden.
Dit kan bijvoorbeeld bij organisaties als De ANWB, VAB, de bekende verzekeringsmaatschappijen en
sommige bankinstellingen.
Bijzondere gevallen:
In zeer bijzondere gevallen waarbij een annuleringsverzekering geen uitkomst biedt of had kunnen
bieden, kan in overleg mogelijk worden afgeweken van de hierboven genoemde voorwaarden in het
voordeel van de persoon die heeft gereserveerd.

