Algemene Voorwaarden
1. Reserveren
Via internet kunt u bij ”d’ Oude Molenwerf “ een kampeerplaats reserveren voor een bepaalde periode. De
reservering is bindend. Mocht direct na boeking blijken dat de kampeerplaats toch niet beschikbaar is dan komt
de reservering te vervallen en krijgt u een alternatief aangeboden. Direct na reservering ontvangt u een e-mail
met daarin alle details met betrekking tot de betaling.
2. Reserveringskosten
De prijzen van de kampeerplaats zijn exclusief reserveringskosten en worden per boeking berekend. De diverse
heffingen (o.a. toeristenbelasting) wordt jaarlijks berekend door de dan geldende tarieven.
3. Prijzen
”d’ Oude Molenwerf“ behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen vermeld via email of in advertenties. Bij
reservering wordt u de juiste prijs medegedeeld. De in de bevestigingsmail vermelde prijs is bindend. Kennelijke
typfouten binden ons niet. Alle vermelde tarieven gelden voor de specifieke periode.
4. Betaling
Bij reservering wordt u 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden
binnen 1 week na de definitieve reservering. De betaling van het restbedrag moet uiterlijk 6 weken voor de
aankomstdatum worden voldaan. Bij boeking binnen 1 maand voor aanvang van uw verblijf moet het
totaalbedrag in één keer voldaan worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de reservering, na een
schriftelijke waarschuwing, geannuleerd. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.
5. Annulering
Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling
verschuldigd. Deze bedraagt:
o Bij annulering tot 7 dagen voor aankomst 50% van de overeengekomen huurprijs;
o Bij annulering binnen 7 dagen dagen voor aankomst of tijdens uw verblijf 100% van de overeengekomen prijs
6. Aankomst en vertrek
U kunt zich op de dag van aankomst melden bij de beheerder. U wordt verwacht tussen 14:00 - 17:00 uur. Indien
u niet binnen deze tijd kunt aankomen, verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Op
de datum van vertrek dient u voor 11:00 uur de kampeerplaats verlaten te hebben en schoon opgeleverd.
7. Aansprakelijkheid
” d’ Oude Molenwerf “ draagt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade aan of verlies en diefstal van
goederen tijdens uw vakantie.
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8. Algemeen
Nachtrust van 22:00 – 7:00 uur. Gedurende die tijd wordt van alle aanwezigen stilte verlangd.
“d’ Oude Molenwerf” staat voor een rustige, ontspannen en vriendelijke sfeer, daarin past geen: dronkenschap,
agressie, belediging, ruzie, vandalisme en crimineel gedrag. Muziek is alleen toegestaan indien dit geen
geluidshinder veroorzaakt voor de omgeving. Zwembaden zijn niet toegestaan. Honden aan de lijn s.v.p.
De directie behoudt zich het recht voor om personen die zich voortdurend wanordelijk gedragen en de gestelde
kampeerregels negeren, van de camping te verwijderen en het contract te verbreken, zonder restitutie.
9. Open Vuur
Wegens brandgevaar is het aanleggen van vuren en gebruik van vuurkorven e.d. verboden.
10. Speeltuin
Het spelen in de speeltuin is voor eigen risico, zorg daarom altijd voor toezicht van ouders/verzorgers
11. Klachten
Voor klachten tijdens uw verblijf op ”d’ Oude Molenwerf“ verzoeken wij u vriendelijk dit ook tijdens uw verblijf
te melden bij de beheerder, zo stelt u ons in staat om dit voor u op te kunnen lossen. Bij eerder vertrek wordt
geen restitutie verleend.
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