Camping de Zeeman
Abbestederweg 28
1759 NB Callantsoog

VOORWAARDEN
Reserveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden
Bij uw reservering vragen wij een aanbetaling van 30% van de totale huursom, te voldoen
binnen 7 dagen na de reserveringsdatum op onderstaand bankrekeningnummer.
De overige 70% van de totale huursom dient te zijn voldaan 14 dagen voor de
aankomstdatum.
Uw betaling graag voldoen o.v.v. uw naam en boekingsnummer op rekening
NL41RABO0306330652, t.n.v. Camping Zeeman.
Vanuit buitenland: BIC code: RABONL2U, IBAN: NL 41 RABO 0306 3306 52.
Eventueel bijkomende verschuldigde kampeer-en huurgelden dienen uiterlijk op de avond
vóór vertrek contant te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 35 dagen voor de aankomstdatum wordt de aanbetaling, met inhouding
van boekingskosten, €35,- voor een huisje en €20,- voor een campingplaats, teruggestort.
Bij annulering vanaf 35 dagen tot 14 dagen voor de aankomstdatum wordt de aanbetaling
niet terugbetaald.
Bij annulering vanaf 14 dagen voor de aankomstdatum bent u ons de volledige huursom
verschuldigd.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering bij uw eigen verzekeringsmaatschappij af te
sluiten!
Algemene voorwaarden en huisregels
Aankomsttijd camping vanaf 13.00 uur. vertrektijd camping voor 11.00 uur.
Aankomsttijd huisjes vanaf 15.00 uur, vertrektijd huisjes voor 10 uur.
-In verband met brandgevaar staan wij alleen gas en elektrische BBQ’s toe.
-Huisdieren zijn welkom mits zij niet tot last zijn van de andere gasten. In de huisjes mogen
huisdieren niet op de slaapkamers komen en niet op de meubels liggen.
- Het grote meubilair mag zonder overleg niet verplaatst worden.
-Niet alle kampeerplaatsen zijn geschikt voor kampeermiddelen langer dan 6 meter (ex
dissel). Voordat u komt met een dergelijk kampeermiddel of een reservering wilt maken
s.v.p. contact met ons opnemen.
-Wilt u een mat gebruiken in uw voortent of onder uw tent, dan staan wij in verband met het
behoud van onze grasmat alleen matten toe met een open structuur van minimaal 3 mm.,
dus geen plastic of landbouwzeil.
-Een voortent of een luifel aan caravan of camper is toegestaan, echter niet beide
tegelijkertijd.
-Rust is in alle opzichten de algemene regel.

