CAMPING
BLEESBRUCK sàrl.
RESERVERINGSVOORWAARDEN
Reservering mogelijk:
•
•
•
•

Online: www.camping-bleesbruck.lu
Via Mail: alleen in geval van extra wensen of moeilijkheden. info@camping-bleesbruck.lu
Aan de receptie
Wij accepteren geen telefonische reservering

Gegevens voor de reservering:
Wij hebben volgende gegevens nodig om de reservering af te sluiten
•
•
•
•

Naam
Adres
Geboorteplaats + Datum
Identiteitskaartnummer/Paspoortnummer

Uw personlijke gegevens worden alleen voor statistische verwerking gebruikt en alleen voor het uitvoeren
van uw aanvraag of reservering, gedurende een redlijke periode, bewaard.

CAMPING STANDPLAATS
1.
2.
3.

4.
5.

Uw reservering is alleen geldig als u een reserveringsbevestiging per e-mail heeft ontvangen. De
factuur wordt bij aankomst betaald.
Aankomst is vanaf 14h
Vertrek is tot 12h
Late-Checkout (in de namiddag vertrekken) is mogelijk tegen een toeslag, maar laat het ons bij
aankomst weten.
• Bij een later vertrek wordt een toeslag van 2€ per uur in rekening gebracht.
• Na 15h, berekenen we nog een nacht van de standplaats.
Als u uw verblif wilt verlengen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
De huisregels van „Camping Bleesbruck“ gelden op de camping voor elke gast en bezoeker.
Iedereen wordt gevraagd deze na te volgen. U kunt ze vinden in de informatiebalie bij de ingang.

VERHUUR
1.

Uw reservering is alleen geldig als u een reserveringsbevestiging per e-mail heeft ontvangen. En
de aanbetaling van 30% van het totale bedrag heeft u op onze bankrekening gestort. (Informatie
over het bedrag van de aanbetaling en onze bankgegevens vindt u op de boekingsbevestiging)
10€ zijn reserveringskosten, de rest van de aanbetaling is een garantie voor de boeking. De
eindfactuur moet bij aankomst worden betaald.
2. In geval van annulering moet dit schriftelijk (per mail) worden medegedeeld.
• Annulering meer dan 3 dagen voor de aankomst: we betalen de aanbetaling terug, maar
houden de 10€ reserveringskosten.
• Annulering precies 3 of minder dagen voor de aankomst: wij berekenen de 1 nacht van de
accommodatie of de aanbetaling wordt niet terugbetaald.
3. Aankomst is vanaf 14u

CAMPING
BLEESBRUCK sàrl.
4. Vertrek is tot 10uur, bij een later vertrek hebben we het recht een toeslag te vragen. Bij vertrek na
12 uur, brengen wij nog 1 nacht in de gehuurde accommodatie in rekening.
Late-Checkout (vertrek in de namiddag), is alleen mogelijk als dit bij de reservering of uiterlijk bij
aankomst wordt aangevraagd. Dit is niet mogelijk als er op dezelfde dag al een nieuwe boeking is.
5. Als u uw verblijf wilt verlengen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
6. De huisregels van „Camping Bleesbruck“ gelden op de camping voor elke gast en bezoeker.
Iedereen wordt gevraagd deze na te volgen. U kunt ze vinden in de informatiebalie bij de ingang.

