Boekingsvoorwaarden – Groepsaccommodaties & groepskamperen

Bij het maken van uw reservering is het goed om te weten dat wij een aantal boekingsvoorwaarden
hanteren naast de standaard Recron voorwaarden.


De groep dient te voldoen aan de minimale bezetting van een gebouw of groepskampeerveld
zoals vermeld op de prijslijst en op de website. Komt u met minder personen dan de minimale
bezetting aangeeft dan zal de reservering tegen het kindertarief zelfverzorging aangevuld
worden tot u voldoet aan de minimale bezetting.



Wanneer een gast meerdere gebouwen of kampeervelden afneemt, dient het ene gebouw
met 75% gevuld te zijn voordat het volgende gebouw of veld geopend wordt. Voor meer
duidelijkheid kunt u contact opnemen met afdeling Reserveringen van de Paasheuvelgroep.



Tot twee weken na het maken van de reservering kunt u nog kosteloos van locatie wijzigen.
Wanneer u na deze twee weken van locatie verandert kan er een wijzigingstoeslag in
rekening gebracht worden. Deze bedraagt € 50,00



Tot 2 weken voor aankomst kunt u het aantal personen kosteloos bijstellen. De eindfactuur
wordt na afloop van uw verblijf opgemaakt op basis van het aantal personen dat 2 weken voor
aankomst bij ons bekend is. Zorgt u er dus voor dat u uiterlijk 2 weken voor aankomst het
definitief aantal personen doorgeeft.



Voor eventuele dag gasten (extra gasten die niet blijven slapen) hanteren wij een tarief van
€ 5,- per persoon per dag. Indien dag gasten mee eten met de groep worden de extra
maaltijden in rekening gebracht en vervalt het tarief van € 5,- per persoon per dag.



Wij hanteren een standaard borg van € 200,- per verblijf. Voor risicogroepen kan deze borg
verhoogd worden naar € 1.000,- per verblijf.



Wij hanteren afhankelijk van de periode van boeking één of meerdere betalingstermijnen. U
betaalt standaard 85% voor aankomst bij het verblijf en 15% na vertrek. Voor risicogroepen
geldt dat 100% voor aankomst bij het verblijf betaald moet zijn. Dit staat ook vermeld op uw
reserveringsbevestiging.



Wij hanteren standaard aankomst- en vertrekdagen. Afwijkingen hierop zijn in overleg
mogelijk, neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 0800 400 400 4.



Bij annulering is het mogelijk dat er annuleringskosten in rekening gebracht worden. Hierbij
worden de standaard annuleringspercentages gehanteerd zoals vermeld in de Recron
voorwaarden.



Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om catering maaltijden te laten vervallen. Indien u geen
gebruik maakt van een maaltijd wordt deze wel in rekening gebracht.



Op de eerste dinsdag in april is het mogelijk om 2 jaar vooruit te boeken. De minimale
bezetting en de prijs kan nog wel gewijzigd worden.

