GOED OM TE WETEN: VAN TOEPASSING VOOR ALLE GASTEN VAN STRAND49
STRAND49 IS OPEN VAN 31 Maart 2023 TOT 5 November 2023, De camping tot 2 oktober 2022.
GLAMPINGS/ CAMPING: i.v.m. speciale karakter faciliteiten, de wijze van ontvangst, altijd vooraf telefonisch/ schriftelijk of via
internet reserveren. Boeking is geldig, nadat deze door ons schriftelijk of per e mail is bevestigd.
Boekt u niet vooraf, dan loopt u het risico, dat u niet ingeboekt kan worden en geen gebruik kunt maken van onze faciliteiten.
AANKOMST GLAMPINGS: vrijdag of maandags na 15.00 uur. VERTREK: voor 10.00 uur. WEEKEND: vrijdag /maandag
of vertrek zondag laat. MIDWEEK: maandag / vrijdag. U kunt iedere dag aankomen en vertrekken
AANKOMST CAMPING: na 14.00 uur*; VERTREK: voor 11.00 uur*.
( bij hemelvaart/ pinksterweekend respectievelijk zondags of maandags laat) )
ZOMERS: alleen per week. Andere aankomsten alleen in overleg mogelijk WEL ALTIJD VOORAF RESERVEREN.
*=Bij voortijdig leeg achterlaten of niet in gebruik nemen van plek, vervallen rechten op kampeerplek en wordt geen restitutie
verleend.
GLAMPINGS/ KAMPEERPLAATSEN: zijn uitstekend geschikt voor gezinnen met (jonge)kinderen, senioren en
families en mensen die de niet te gecultiveerde natuur op willen zoeken. Groepen en jongelui worden niet toegelaten. Jongelui
/groepen welke toch reserveren lopen het risico zonder restitutie van geld bij aankomst niet te worden toegelaten of tijdens verblijf te
worden verwijderd.
VASTSTELLEN AANTAL PERSONEN VOOR TOERISTENBELASTING-MILIEUHEFFING- BOEKINGSPERIODE
Het aantal personen geldt, dat ongeacht leeftijd, dus ook baby’s, tenminste één nacht aanwezig is.
BETALING: Na bevestiging 50%.Restant 8 weken voor aankomst. Boeking binnen 8 weken voor aankomst: Betaling direct na
bevestiging.
ANNULERINGSVERZEKERING: Tegen ongevallen, ziekte, sterfgeval van u zelf, medereizigers of familie in de eerste graad.
Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie door deze oorzaken worden de niet ingetreden weken na overlegging van de officiële
verklaringen uitbetaald.
INTERNET: Op Strand49 is op het gehele terrein WiFi internet aanwezig. U krijgt hiervoor een speciale code die gedurende uw
verblijf geldig is. De code geldt per laptop en is niet overdraagbaar. Atmosferische invloeden kunnen de kwaliteit nadelig beïnvloeden.
Bij storing in welke vorm dan ook wordt geen restitutie verleend. Bij storing dient u altijd de desbetreffende helpdesk te raadplegen.
Het netwerk is niet geschikt voor online computer gamen of zwaar dataverkeer. De kwaliteit van de laptop is van invloed op de
verbinding.
AANSPRAKELIJKHEID: Strand49 is niet aansprakelijk voor: schade, letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op haar terrein of
door gebruik van de aanwezige faciliteiten; alsmede niet voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door
derden, onklaar raken en/ of buiten gebruik zijn van faciliteiten/ voorzieningen. Één en ander onverminderd het in de wet bepaalde.
AUTO: in verband met kindvriendelijkheid, rustgevendheid van camping en de glampings altijd parkeren op de nabijgelegen
parkeerstroken.
Op de campings dus NOOIT auto op de campingplek laten staan en ook niet steeds de kampeerplek oprijden.
(hier kan niet van worden afgeweken, ook niet voor kampeerders met alleen een tent).
HUISDIEREN: welkom, Zijn of haar baas echter alleen als deze de verantwoording neemt voor de volgende punten:
Geen (geluids)overlast bezorgen/ zijn aangelijnd/ uitwerpselen altijd en overal opruimen, ook uit bermen, buiten het terrein uitlaten.
Huisdieren NOOIT alleen achterlaten in de Glamping of in Caravan /Badcel. Door de reservering gaat u hiermee akkoord en handelt
u hiernaar.
REGELS: Op onze voorzieningen zijn de normale maatschappelijke /sociale regels, omgangsvormen van kracht.
Houdt u hier rekening mee. (m.a.w. bezorg uw buren of anderen nooit overlast of ergernis).

