
 

Reserveringsvoorwaarden: 

Bij het maken van een reservering vragen wij u om een aanbetaling. Dit bedrag wordt 

bij aankomst volledig gecrediteerd. U dient de aanbetaling binnen 14 dagen na 

reservering te betalen. Wanneer de aanbetaling niet ontvangen wordt, wordt de 

reservering geannuleerd. De aankomst- en vertrekdata zijn bindend en zullen 

dienovereenkomstig worden gefactureerd. 

Komt u niet op de geboekte dag aan zonder ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen, 

dan wordt de plaats de volgende ochtend zonder vergoeding aan een ander 

toegewezen. 

Annuleringsvoorwaarden: 

Annelering van een reservering op Camping Hetzingen is mogelijk. Dit dient altijd 

schriftelijk te geschieden door een melding (mail of brief) aan camping Hetzingen. Bij 

annulering wordt de hieronder vermelde forfaitaire vergoeding geacht te zijn 

overeengekomen, waarbij de datum waarop de schriftelijke annulering door Camping 

Hetzingen is ontvangen, relevant is. 

a) Vanaf de datum van de reserveringsbevestiging tot zeven dagen daarna (tenzij de 

reservering 21 dagen of minder voor aanvang van de accommodatie is gemaakt): 

kosteloze annulering. 

Voor boekingen die 21 dagen of minder voor aankomst zijn gemaakt, zijn de 

annuleringsvoorwaarden van c) - e) van toepassing. 

b) Annuleringen tot acht weken voor aankomst: 10% van de reissom 

c) Annuleringen tot drie weken voor aankomst: 50% van de reissom 

d) Annuleringen tot vier dagen voor aankomst: 75% van de reissom 

e) Annuleringen vanaf drie dagen voor aankomst: 90% van de reissom 

Reeds betaalde voorschotten worden hiermee verrekend. 

Het staat de gast/kampeerder vrij om aan te tonen aan camping Hetzingen dat er door 

de annulering geen of een lagere schade is ontstaan voor camping Hetzingen dan de 

vermelde forfaitaire bedragen. Omboeken van een geboekte camping is doorgaans 

niet mogelijk. 

Het staat de gast/kampeerder vrij om op elk moment het contract te herroepen in 

overeenstemming met de bovenstaande bepalingen. Mocht er voor de gast / 

kampeerder een wijziging of omboeking optreden, dan gaat camping Hetzingen bij vrije 

capaciteit graag op zoek naar individuele alternatieven. Voor details dient de gast / 

kampeerder rechtstreeks contact op te nemen met camping Hetzingen. 

Prijswijzigingen voorbehouden.  


