
Algemene huurvoorwaarden        

 
 
 
 
1. Reservering 

U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren; de reservering is definitief wanneer het ingevulde en 
ondertekende huurcontract door verhuurder is ontvangen, evenals de (aan-)betaling (zie artikel 3).  

 
2. Huurcontract 

Direct na de reservering wordt een huurcontract  toegezonden, waarvan een exemplaar ondertekend binnen 10 
dagen na ontvangst dient te worden geretourneerd. 
Door ondertekening van het huurcontract verplicht de huurder zich te houden aan de Algemene huurvoorwaarden 
en de voorwaarden van het Huurcontract. Verhuurder behoudt zich het recht voor bij nalatigheid het huurcontract 
onmiddellijk te ontbinden zonder enigerlei vergoedingen en direct weer te huur te zetten. 

 
3. Betaling en betalingstermijnen 

Het bedrag van de aanbetaling dient binnen 5 dagen na ontvangst van het ondertekende huurcontract te worden 
voldaan.  
De reservering is geldig na aanbetaling. Dit is de kampeerplaats x het aantal gereserveerde nachten.  
Alle kosten die ontstaan zijn tijdens uw verblijf dienen voor vertrek afgerekend te zijn met de verhuurder. 
 

4. Aankomst- en vertrektijden 

De aankomsttijd is elke dag na 11.00 uur, vertrektijd elke dag  voor 11.00 uur. Een afwijkende tijd evt. in overleg. 
 
5. Maximaal aantal personen/kampeermiddel. 

Het maximaal aantal overeengekomen personen dat op de kampeerplaats overnacht mag niet overschreden 
worden, tenzij uitdrukkelijk met verhuurder overeengekomen, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan.  
Een kampeerplaats is voor één kampeermiddel, tenzij het uitdrukkelijk met verhuurder of de huisbeheerder 
overeengekomen is, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan. 

 
6. Annulering door huurder 

Bij annuleringen door de huurder gelden de volgende regels: 
Bij annulering tot 28 dagen voor aankomstdatum retourneren wij de aanbetaling minus € 25 administratiekosten.  
Bij annulering van 28 dagen tot aankomstdatum blijft u de aanbetaling verschuldigd. 
Bij eerder vertrek berekenen wij alleen de kosten van de kampeerplaats voor de rest van de boekingsperiode. 
 

7. Annulering door verhuurder 
Verhuurder behoudt zich het recht voor het huurcontract onmiddellijk en zonder vergoedingen te ontbinden indien 
betalingstermijnen worden overschreden of de huurvoorwaarden niet of onvolledig worden nagekomen. 
Bij overmacht (oorlog, natuurrampen, brand, overstroming, staking, water- of elektriciteitsstoringen etc.) kan 
verhuurder zonder schadevergoeding het huurcontract annuleren indien een passende oplossing niet tijdig 
voorhanden is. Gedane betalingen zullen natuurlijk teruggestort worden minus € 25 administratiekosten. 
 

8. Aansprakelijkheid 
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden:  
-Voor enig tijdelijk defect of stopzetting in de verstrekking van publieke voorzieningen met betrekking tot 
de uitrusting, installatie en toestellen in de accommodatie, omliggende terrein of zwembad. 
- Voor enig verlies of verwonding veroorzaakt door buitengewone weersomstandigheden, overstromingen, 
stakingen, etc of zaken waarover de eigenaar geen controle heeft. 

 
9. Klachten 

Indien er serieuze klachten zijn, dient de huurder zich direct te melden bij verhuurder, die zal trachten de klacht 
z.s.m. te verhelpen. Indien de klacht niet bevredigend kan worden opgelost, dan kan tot 30 dagen na het einde van 
de huurperiode schriftelijk de klacht worden ingediend bij de verhuurder. 
Uitsluitend bij overmacht (oorlog, natuurrampen, brand, overstroming, staking, water- of elektriciteitsstoringen etc.) 
kan, met voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, de kampeerplaats voortijdig worden verlaten en, 
naar rato van het gederfde gedeelte van de huurperiode, de resterende huursom worden terugbetaald. Voor alle 
overige situaties dient de huurder een beroep te doen op zijn reisverzekering. 

 


