
Reserverings- en annuleringsvoorwaarden – Camping van Kempenhof  

Reserverings- en annuleringsvoorwaarden Camping van Kempenhof 

Bij het maken van een reservering bij Camping van Kempenhof, gaat u automatisch akkoord met onderstaande 

voorwaarden: 

 

Aankomst en vertrek 

Welkom vanaf 13:30 uur (tenzij anders besproken). Alvorens het terrein van Camping van 

Kempenhof te betreden, a.u.b. eerst melden bij de receptie. Deze vindt u bij aankomst op het terrein 

aan de linkerkant bij het woonhuis (door de groene poort). 

 

Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats in goede orde te worden achtergelaten. Vertrek voor 

11.00 uur. 

 

Bij aankomst dient het volledige bedrag van het verblijf betaald te worden, dit kan contant of per 

bank overboeking. Alle gereserveerde dagen worden in rekening gebracht. 

 

Annulering  

- Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gast reden zijn om een 

reservering te annuleren, dient de gast dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. 

- Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

o Bij annulering tot 6 weken vóór aanvang van het verblijf: 0 % van de totale 

verblijfskosten. 

o Bij annulering tussen 6 weken en 14 dagen vóór de oorspronkelijke aanvang van het 

verblijf: 25 % van de totale verblijfskosten. 

o Bij annulering tussen 14 dagen en 6 dagen van de oorspronkelijke aanvang van het 

verblijf: 50% van de totale verblijfskosten. 

o Bij annulering 5 dagen tot 1 dag van de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 75% 

van de totale verblijfskosten. 

o Bij annulering op de dag van de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 100% van 

de totale verblijfskosten. 

- Bij annuleringen komen de bedragen van eventueel gedane aanbetalingen niet in 

aanmerking voor restitutie. 

- Slechte weersvoorspellingen en/of weersvooruitzichten zijn GEEN geldige reden tot 

annulering. De verblijfskosten zullen worden doorberekend op basis van bovenstaande 

staffel. 

- Reden van annulering is ter beoordeling door de beheerders van Camping van Kempenhof. 

 

Tussentijdse beëindiging verblijf  

- Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gast reden zijn om eerder te 

vertrekken, dan dient dit zo spoedig mogelijk aan de beheerders doorgegeven te worden. 

- Slechte weersvoorspellingen en/of weersvooruitzichten zijn GEEN geldige reden tot eerder 

vertrek.  

- Reden van eerder vertrek is ter beoordeling door de beheerders van Camping van 

Kempenhof. In overleg wordt bepaald of een deel van de verblijfskosten worden 

terugbetaald. 


