Bungalows
-

Bij annulering binnen 24 uur na boeken heeft u recht op volledige restitutie van de factuur.
Bij annulering tot de 60e dag voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van
de factuur, vermeerderd met de boekingskosten a € 50.
Bij annulering vanaf de 59e tot 31e dag voor aankomst van het verblijf bedragen de
annuleringskosten 75% van de factuur, vermeerderd met de boekingskosten a € 50.
Bij annulering vanaf de 30e dag tot de aankomst dag bedragen de annuleringskosten 100%
van de factuur.
Annuleringsverzekeringen worden geadviseerd en dienen bij een externe partij te zijn
afgesloten door de klant.
Vanzelfsprekend is het ook raadzaam, wanneer u annuleert, uw eigen
annuleringsverzekering aan te spreken.
Er wordt geen restitutie gegeven mocht men eerder vertrekken dan het daadwerkelijk
geboekte aantal dagen.
Pandemieën e.d. zijn een gedeeld risico van huurder en verhuurder. Wanneer de
veiligheidsregio besluit dat de accommodatie zal moeten sluiten dan krijgt u uw volledig
bedrag terug exclusief boekingskosten a € 50, of u kunt kosteloos omboeken naar een
aangewezen periode door de verhuurder. Wanneer dit niet het geval is zijn de algemene
annuleringsvoorwaarden van kracht.

Groepsaccommodatie
-

-

Bij annulering binnen 24 uur na boeken heeft u recht op volledige restitutie van de factuur.
Bij annulering tot 5 maanden voor de aankomstdatum wordt 50% van de factuur rekening
gebracht.
Bij annulering tot 3 maanden voor de aankomstdatum wordt de totale factuur in rekening
gebracht.
Annuleringsverzekeringen worden geadviseerd en dienen bij een externe partij te zijn
afgesloten door de klant. We adviseren voor de groepsaccommodatie een
groepsannuleringsverzekering af te sluiten.
Vanzelfsprekend is het ook raadzaam, wanneer u annuleert, uw eigen
annuleringsverzekering aan te spreken.
Er wordt geen restitutie gegeven mocht men eerder vertrekken dan het daadwerkelijk
geboekte aantal dagen.
Pandemieën e.d. zijn een gedeeld risico van huurder en verhuurder. Wanneer de
veiligheidsregio besluit dat de accommodatie zal moeten sluiten dan krijgt u uw volledig
bedrag terug exclusief boekingskosten a € 100, of u kunt kosteloos omboeken naar een
aangewezen periode door de verhuurder. Wanneer dit niet het geval is zijn de algemene
annuleringsvoorwaarden van kracht.
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