
                                                 

Algemene en betalingsvoorwaarden Kampeerplaats 
Zodra we uw reservering hebben ontvangen, sturen we u per e-mail de bevestiging ervan. 

Hierop staat ook het bedrag van de totale huursom. 

• De verblijfkosten zijn verschuldigd voor de hele gereserveerde periode, ook als u later 

aankomt of eerder vertrekt. 

Betaling van huur kampeerplaats 

Het reserveren van een staanplaats kan alleen als een aanbetaling wordt gedaan: 

• Voor een reservering geldt een aanbetaling van de eerste 7 nachten ( indien het verblijf 

in het laagseizoen korter is dan 7 nachten dient het volledige bedrag van de 

reservering als aanbetaling te worden voldaan ) en te betalen binnen 5 dagen na 

dagtekening van de reservering. 

• Dit bedrag kunt u overmaken op de rekening van Dhr. R.C. Arends 

IBAN: NL 58 INGB 066 23 96 553, onder vermelding van het reserveringsnummer. 

( Dit is een tijdelijk rekeningnummer, i.v.m. overname Camping Pont du Rouffet ). 

• Alle vermelde tarieven / prijzen zijn exclusief het geldende 10% BTW tarief. 

• Zodra wij uw aanbetaling binnen 5 dagen na dagtekening van de reservering hebben 

ontvangen is uw reservering definitief, u krijgt hiervan een bevestiging. 

• Het resterende bedrag dient te worden voldaan bij aankomst op de camping. 

• Wanneer de aankomstdatum binnen 14 dagen is na dagtekening van de bevestiging 

van uw reservering, dan moet het hele bedrag worden voldaan binnen 3 dagen. 

Als u niet wilt aanbetalen, dan kunt u de ochtend van de gewenste aankomst dag 

bellen of er nog plaats is. 

Annulering 

Bij annulering binnen 8 weken of korter voor de datum van aankomst, zijn wij genoodzaakt 

om de door u betaalde aanbetaling in rekening te brengen. 

Uw aanbetaling krijgt u dus niet terug.  

Bij annulering tot 8 weken voor de datum van aankomst, brengen we € 50,- 

administratiekosten in rekening.  

• Wij raden u dan ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

• Indien u er niet bent op de afgesproken dag van aankomst en ons daarvan niet op de 

hoogte heeft gesteld, dan hebben wij het recht om de door u gereserveerde plaats aan 

een andere kampeerder toe te wijzen, en dat voor de hele periode die u had 

gereserveerd. Dit betekent de annulering van uw reservering, uw (aan)betaling krijgt u 

niet terug. 

Aankomst en vertrek 

• Aankomst tussen 11.00 en 20.00 uur 

• Vertrek tussen 8.00 en 11.00 uur 


