Informatie en regels van Kampeerboerderij
De Branding op Schiermonnikoog
Met ongeveer 1000 inwoners is Schiermonnikoog de kleinste gemeente van Nederland. Het
eiland wordt geprezen om haar rust, wat onder meer komt omdat bezoekers hun auto op het
vasteland moeten achterlaten.
Informatie
2020 is een ander jaar dan dat we gewend zijn. Door coronamaatregelen die door de overheid
genomen worden, kunnen er veranderingen optreden die onverhoopt annuleren of verschuiven
van een reservering noodzakelijk maken. Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op
boekingen bij Kampeerboerderij De Branding met een aankomstdatum na 1 november 2020.
Mocht hierin een verandering komen, dan vermelden we dat hier.
De voorwaarden
Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle boekingen op onze
groepsaccommodaties, appartementen, mini-camping en vakantiewoningen met de
aankomstdatum na 1 november 2020.
Voordat u een reservering plaatst
● Wij raden aan bij uw eigen verzekeraar een annuleringsverzekering af te sluiten. Door
de eigenaar wordt geen restitutie verleend bij annulering.
● Annuleren is alleen telefonisch mogelijk via 0519-53 15 57.
● Annuleren is kosteloos mogelijk tot de door de eigenaar vastgestelde datum van eerste
aanbetaling (deze staat onderaan op uw factuur). Dit is binnen 14 dagen na reservering.
● Bij annulering binnen 14 dagen moet u wel de administratiekosten van € 7,00 voldoen.
● Op en na de datum van eerste aanbetaling geldt een wettelijke betalingsplicht.
● Annuleert u na de datum van eerste aanbetaling, dan bent u de eigenaar de eerste
aanbetaling verschuldigd.
● Bij annulering na het voldoen van de eerste aanbetaling, raakt u de eerste aanbetaling
kwijt. Hiervoor kunt u geen tegoeden krijgen en boekingen kunnen ook niet omgeboekt
worden met (behoud van) tegoeden. De eigenaar verleent geen restitutie van de eerste
aanbetaling.
● Op en na de datum van tweede aanbetaling geldt tevens een wettelijke betalingsplicht.
Annuleert u op of na deze datum, dan bent u de eigenaar beide deelbetalingen (lees: het
gehele bedrag) verschuldigd.
● Ook als u de tweede betaling contant zou voldoen bij aankomst, moet u deze dan alsnog
overmaken.
● Ook voor de tweede betaling kunt u geen tegoeden krijgen of omboeken met (behoud
van) tegoeden.
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Annuleert u na de datum van de tweede aanbetaling, dan bent u de eigenaar de tweede
aanbetaling verschuldigd.
Borg wordt bij annulering altijd teruggestort.
Geeft u wijzigingen door in het aantal personen, dan kunt u vervolgens alleen annuleren
na de datum van eerste aanbetaling van de aan u origineel gestuurde factuur. U bent
dan minimaal het eerste aanbetalingsbedrag uit deze factuur verschuldigd aan de
eigenaar.
Wijzigingen doorgeven kan alleen telefonisch via 0519-53 15 57.

Annuleren door de eigenaar
De eigenaar behoudt zich het recht boekingen te annuleren bij overmacht en uitzonderlijke
gevallen (ziekte, overlijden en/of uitzonderlijke omstandigheden, overmacht). Ook voor
dergelijke gevallen moet u zelf uw annuleringsverzekering benaderen. Hierbij kan door gasten
geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Ook in dat
geval wordt er geen restitutie gedaan van (deel-)betalingen. Bij annulering door de eigenaar
wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Wij vragen om uw begrip omtrent de actuele omstandigheden. Ook wij als ondernemers hebben
hier niet om gevraagd, vergeet u dat alstublieft niet.

