Algemene voorwaarden Camping De Iepenhoeve te Anna Paulowna

1. Aankomst en vertrek jden
Aankomst na 13.00 uur op de 1e dag. Vertrek voor 11.00 uur op de laatste dag van de boeking.
Andere jden zijn mogelijk in goed overleg.
2. Schri elijke beves ging.
Na boeking ontvangt de gast een schri elijke beves ging van de reservering. Deze bevat in ieder
geval:
a. Datum van aankomst;
b. Aantal nachten verblijf;
c. Aantal personen/honden/tenten;
d. De prijs;
e. Een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden.
3. Laat vertrek
U kunt indien gewenst een Laat Vertrek bijboeken mits de bestaande reserveringen dit toelaat. U
kunt dat ter plekke met ons overleggen. U betaalt dan een halve dag extra en kunt dan tot 18.00 uur
blijven.
4. Voor jdig vertrek.
Bij voor jdig vertrek is de gast 50% van de resterende prijs verschuldigd en mag de eigenaar de plek
aan een ander verhuren.
5. Campers
Campers worden op de verharde camperplaatsen ingedeeld. Een andere plaats is slechts mogelijk in
overleg wanneer de camperplaatsen bezet zijn.
6. Bezoekers
Bezoekers hoeven niet te betalen. Wel wordt verwacht dat deze, in verband met de veiligheid en
overzicht, uiterlijk bij hun aankomst aangemeld worden.
7. Extra personen
De kampeerplaatsen zijn bedoeld voor 1 of 2 personen. Extra personen betalen €3,00 per persoon
per nacht.
8. Honden
Honden zijn toegestaan. Hiervoor brengen we € 2,00 per nacht in rekening
9. Extra tent(en)
Voor een extra tent op de kampeerplaats rekenen we € 3,50 per nacht per tent
10. Reserveringskosten, toeristenbelas ng.
Voor onze boekingen rekenen wij geen reserveringskosten. De vermelde prijzen zijn incl.
toeristenbelas ng.
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11. Annulering.
Bij annulering tot 01 maand voor aankomst betaalt u 25% van de prijs.

Bij annulering tot 01 week voor aankomst betaalt u 50% van de prijs;
Bij annulering t0t 01 dag voor aankomst betaalt u 75% van de prijs.
Bij annulering op de dag van aankomst betaalt u 100% van de prijs.
12. BTW.
Alle prijzen zijn inclusief BTW
13. Aanbetaling en betaling
Bij reservering vragen wij u vriendelijk een aanbetaling van 40% te voldoen.
14. Tussen jdse wijzigingen
Camping De Iepenhoeve behoudt zich het recht voor tarieven tussen jds te wijzigen. Tarieven op
bestaande reserveringen zullen uiteraard niet wijzigen.
15. Seizoenplaatsen
Voor seizoenplaatsen (van 01 april t/m 30 september) geldt een aangepast tarief. Dit geldt ongeacht
hoe vaak men gebruik maakt van deze plaats. Deze plaats word het gehele seizoen voor de desbe tre ende gast vrijgehouden.
16. Parkeren.
Parkeren bij het kampeermiddel is verboden. Na het in of uitladen dient u uw voertuig op één van de
parkeerplaatsen neer te ze en.
17. Aanwijzingen personeel
De campinggasten zijn gehouden de aanwijzingen van de eigenaren/personeel in het kader van een
goed verloop van het verblijf van hen en de andere gasten/organisa e en bij calamiteiten op te
volgen.
18. Gedragingen/overlast en waarschuwingen
De gasten mogen na 22.00 uur geen (luide) muziek en/of lawaai maken, dat andere gasten stoort.
Barbecueën is toegestaan, maar het gebruik van een vuurkorf en/of andere vuurhaarden dient vooraf
gemeld te worden. (uitgezonderd de huuraccommoda es)
Bij overlast kan een gast gewaarschuwd worden. Na meerdere waarschuwingen of erns ge overlast
kan een gast, na voorafgaande waarschuwing, van de camping verwijderd worden.
19. Algemene voorwaarden en annulering
Behalve deze Algemene Voorwaarden gelden er geen andere Algemene Voorwaarden.
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20.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Noord-Holland bevoegd
van een eventueel geschil kennis te nemen.

