Belangrijke informatie
Rust, ruimte en regels

Wat als u annuleert?

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp is dé plek om optimaal te
genieten van uw rust, ruimte en privacy. Om dat voor iedereen zeker
te stellen, bestaan er enkele basisregels. Deze zijn:

Als u uw kampeerplaats annuleert, betaalt u - ongeacht de reden
van afzegging - annuleringskosten. De hoogte hiervan hangt samen
met het moment van annulering. Deze som bedraagt een bepaald
percentage van de totaalprijs.

• Respect voor rust, ons park is een kalme vakantiebestemming.
• Volkomen stilte van 22.00 uur tot 7.00 uur in de ochtend.
• Geluiden van televisie en radio mogen alleen binnen te horen zijn.
Ons volledige
vo
reglement is verkrijgbaar bij de receptie. Daarin staan
nog enkele and
andere afspraken die wij met elkaar naleven. Zo mag u
geen partytent neerzet
neerzetten en is er per kampeerplaats ruimte voor 1
huisdier.. Bovendien zijn pierc
piercings in de erogene zone niet toegestaan.
Naast ons reglement gelden bij ons ook de RECRON-voorwaarden
voor kamperen.

Annuleringskosten
•
•
•
•
•

Tot 3 maanden
Tot 2 maanden
Tot 1 maand
Binnen 1 maand
Tijdens verblijf

15%
50%
75%
100%
100%

Ook wanneer u op de afgesproken dag van aankomst niet komt,
beschouwen wij dit als een annulering. Hetzelfde geldt voor vroegtijdige
afbreking van de vakantie: uw kampeerplaats komt dan weer vrij. Indien
gewenst kunt u overigens zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

Hoogseizoen: reserveren gewenst!
Wilt u zeker zijn van een kampeerplaats in het hoogseizoen? Breng ons dan tijdig op de hoogte van uw komst en reserveer uw vakantieplek. De kosten
hiervoor zijn € 5,00. Nadat wij uw reservering hebben verwerkt, krijgt u van ons een bevestiging. Afhankelijk van het moment van reserveren betaalt
u een vooruitbetaling van 30%. In het hoogseizoen vragen wij u direct bij aankomst het gehele, nog openstaande bedrag te voldoen.
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