Algemene Voorwaarden Passanten
( 1 april tot en met 31 oktober )

Het is verstandig deze Algemene Voorwaarden Passanten door te lezen. Zowel u als Camping
Yn ‘e Finne vinden hierin haar rechten en plichten. Middels uw reservering bij ons, bevestigt u
met de hieronder vermelde voorwaarden akkoord te gaan.

Reserveren:
01. U kunt telefonisch, via internet of schriftelijk reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en
Camping Yn ‘e Finne bindend.
02. Iedere reserveringsopdracht wordt door Camping Yn ‘e Finne bevestigd middels een
reserveringsbevestiging.
03. Na de datum dat u heeft gereserveerd voldoet u binnen 7 dagen 50% van de huursom.
De resterende 50% van de huursom dient vóór of bij aankomst te worden voldaan.
04. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 4 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de
betaling telefonisch of per bank te verrichten. Ook kunt u in het uiterste geval (bijvoorbeeld bij een te
korte periode tussen reservering en aankomst) per kas betalen of pinnen. Uw betalingsafschrift vormt
tezamen met de reserveringsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.
05. Bij niet tijdige betaling (zoals omschreven bij punt 3) zijn wij gerechtigd de gereserveerde
kampeerplek te annuleren.
06. Elke reservering kunt u binnen 7 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken.
07. Bij annulering na deze 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht
(zie punt 9-13).
08. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en
gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 9 t/m 13.
Annulering door huurder:
09. Annuleringen dienen telefonisch aan Camping Yn ‘e Finne te worden opgegeven en gelijktijdig per
aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering stuurt
Camping Yn ‘e Finne u een annuleringsbevestiging/nota.
10. Bij annulering binnen 7 dagen na reservering is het optierecht van kracht (zie punt 6).
11. Bij annulering na 7 dagen en tot 1 week voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de
huursom in rekening gebracht.
12. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode is het volledige bedrag verschuldigd.
13. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend en terstond worden
voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
Annulering door Camping Yn ‘e Finne
14. Indien het door onvoorziene omstandigheden zal leiden tot annulering door Camping Yn ‘e Finne van
de door u reeds gehuurde kampeerplek, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en,
indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.
Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Camping
Yn ‘e Finne onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig
meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Opstellen toercaravans
De caravans dienen in overleg met ons opgesteld te worden. Aan het einde van uw verblijf dient de
caravan van de kampeerplaats te worden verwijderd. De kampeerplaats dient netjes achtergelaten te
worden.
Schuurtjes / tuinhuisjes
Schuurtjes en/of tuinhuisjes zijn niet toegestaan op onze plaatsen.
Aanleg eigen beplanting / bestrating
Onze voorkeur gaat uit naar gras, de aanleg van bestrating rondom uw caravan en voortent is niet
toegestaan. De aanleg van een vlonder is eveneens niet toegestaan.
Aanleg van beplanting is tevens niet toegestaan.
Schuttingen en/of hekjes
Het plaatsen van schuttingen en / of hekjes als afscheiding is niet toegestaan.
Riool / afvoer vuil water
De kampeerplaatsen zijn niet voorzien van riool of afvoer voor vuil water. Het niet is toegestaan deze zelf
aan te leggen. U kunt het vuil water op de daarvoor ingerichte plaats deponeren.
Stroomverbruik
Alle plaatsen zijn voorzien van kWh meters. Indien buitensporig gebruik word geconstateerd, dan wordt
dit naderhand aan u doorberekend tegen de op dat moment geldende energieprijs.
Auto’s
Auto’s mogen geparkeerd worden op de gereserveerde kampeerplaats. Tweede auto’s dienen op de
parkeerplaats geplaatst te worden, dit geldt ook bij uitzonderlijke weersomstandigheden. Op de inrit,
parkeerplaats en ook de route naar de plaats dient met de auto stapvoets te worden gereden.
Orde en netheid
Men dient toezicht te houden dat het rond zijn tent of caravan ordelijk en netjes is. Evenals de openbare
faciliteiten waar u gebruik van maakt. Papier, lege flessen en vuilniszakken op de daarvoor bestemde
plaatsen. Groot afval, zoals stoelen, vloerbedekking etc., mee naar huis nemen.
Wc’s. en douches netjes achterlaten, evenals de wasbakken. Kinderen onder de 5 jaar mogen alleen
onder begeleiding van volwassenen in het toiletgebouw. Ga verantwoord om met de materialen die u
gebruikt, wees dus zuinig tijdens het gebruik van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen, enz. Ook uw
medemens mag u hier best op wijzen.

Huisdieren
Huisdieren zijn welkom, maar mogen geen last zijn voor mede kampeerders en dienen buiten het terrein
uitgelaten te worden. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn.
Verhuur
Het is zonder overleg niet toegestaan uw caravan of tent aan derden te verhuren of in bruikleen te
geven.
Overig
De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast
gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de camping ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere
mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het staangeld.
De kampeerplaats moet op de dag van vertrek in schone staat worden achtergelaten. Aankomst op de
camping na 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.
Met vriendelijke groet, Fam. Dijkstra Camping Yn ‘e Finne

