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Aankomst, vanaf 12:00 uur is uw plaats beschikbaar.
Vertrek, voor 12.00 uur moet de plaats vrij zijn op de dag van uw vertrek.
Het nummer van uw campingplaats hoort u bij aankomst op de camping.
Op Plaats type L , heeft u water en afvoer.
De plaatsen type N, zijn niet geschikt voor caravans of campers groter dan 6 m.
De plaatsen type M ,zijn alleen geschikt voor tenten.
De auto is bij de prijs inbegrepen. De auto dient op het perceel waar u verblijft geparkeerd te
worden.
Dieren zijn alleen toegestaan mits aangelijnt.
De gereserveerde plaats blijft beschikbaar tot de volgende dag 12.00 uur.
Wanneer u later aankomt (bel of mail) of eerder vertekt als de reservering aangeeft betaald
u de gehele som.

APPARTEMENTEN – BUNGALOWS
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Dieren zijn niet toegestaan in bungalows type B en C.
Aankomst, vanaf 14.00 uur is de bungalow beschikbaar.
Vertrek; om 10.00 uur moet de accommodatie verlaten zijn.
De gereserveerde accommodatie blijft beschikbaar tot de volgende dag 12.00 uur.
Wanneer u later aankomt (bel of mail) of eerder vertekt als de reservering aangeeft betaald
u de gehele som.
De campingmanager behoudt het recht om 100 € borg te vragen bij het inchecken.
De prijs is inclusief 1 auto. Aan meerdere auto’s zijn extra kosten verbonden.
Als gast op onze camping bent u verplicht de regels van de camping op te volgen.
Het is niet toegestaan een tent naast of voor de bungalow, apartement te plaatsen.
Het maximale aantal personen in accommodatie : A en B (4 personen) – C (2 personen)
Een persoon extra vraag mogelijkheden en prijzen op de receptie.
Alleen diegene die is ingecheckt heeft toestemming om in de accommodatie te verblijven.
Extra service is niet in de prijs inbegrepen zoals: bedlinnen 6.00 €/ bed.

RESERVERINGSKOSTEN
CAMPING PLAATSEN
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Reserveringskosten voor een campingplaats bedraagt 50 euro.
Wanneer u een reservering annuleerd 30 dagen of meer van te voren behouden wij 50%.
Wanneer u binnen 30 dagen annuleerd behouden wij de reserveringskosten.
Het annuleren van een reservering dient u per e-mail of fax kenbaar te maken.

BUNGALOWS- APPARTEMENTEN
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Reserveringskosten van een bungalow, appartement is 25% van de totale som.
Wanneer u de reservering annuleerd 30 dagen of meer van te voren dan behouden wij 10%
van de reserveringskosten.
Wanneer u binnen de 21 ste en 29 ste dag uw reservering annuleerd behouden wij 50% van
de reserveringskosten.
Wanneer u binnen 20 dagen uw reservering annuleerd behouden wij het totaal van de
reserveringskosten.
Het annuleren van een reservering dient u per e-mail of fax kenbaar te maken .
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