
 
 

Voorwaarden camping Vlietland  
  

Reserveren 
Reserveer online, daarmee verzamelen we automatisch alle noodzakelijke contactgegevens. Bij het online 
reserveren kunt u in het opmerkingenvak uw voorkeur en wensen aangeven. 
Houdt u aan het maximum aantal personen per plaats; 
Een standaard plaats voor caravan / tent / camper is voor maximaal 6 personen. 
Een shortstay plaats voor camper is voor maximaal 4 personen. 
Een trekkershut is voor maximaal 4 personen. 
 
Betaling  

Wij verzoeken u binnen 3 dagen na het ontvangen van de bevestiging de aanbetaling van  te voldoen. 
Daarvoor kunt u de iDeal betaallink in de e-mail gebruiken.  
De aanbetaling bedraagt 50% van de totaalsom, of de totaalsom als dat lager is dan € 20,00  
Uiterlijk 14 dagen voor aankomst dient het restbedrag voldaan te zijn/worden. 
  

Annulerings- en wijzigingskosten 
Bij annulering of tussentijdse opzegging van een gemaakte reservering heeft de recreatieondernemer 
recht op een schadeloosstelling t.w.v.:  
● bij annulering eerder dan 6 weken voor de geboekte aanvangsdatum € 20,00 administratiekosten.  
● bij annulering in de periode van 6 weken voor de dag van aankomst, het overeengekomen 

aanbetalingsbedrag.  
● bij annulering op of na de dag van aankomst 100% van de overeengekomen totale som van de 

verblijfskosten.  
● bij voortijdig vertrek behoeft geen restitutie van reeds betaalde sommen plaats te vinden.  
● voor iedere wijziging van datum kan € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. 

  
Voorkeur  

Het is natuurlijk mogelijk om voorkeur voor een specifieke plaats door te geven, u kunt echter niet een 
plaats nummer reserveren. De voorkeur wordt door ons genoteerd, maar is voor ons niet bindend. We 
houden zoveel mogelijk rekening met de aangegeven voorkeur, maar behouden ons het recht voor een 
andere plaats toe te wijzen.  
Deze plaats zal echter altijd in de aangevraagde zone liggen.  

  
Jongeren  

Jongeren t/m 18 jaar mogen in goed overleg met de receptie op de camping staan mits er te allen tijde 
een ouder of docent aanwezig is van 23 jaar e.o. Deze ouder/docent is verantwoordelijk voor de naleving 
van de afspraken. In het geval dat de afspraken niet nageleefd worden, behouden wij ons het recht om de 
toegang tot de camping te ontzeggen. Er behoeft dan geen restitutie van reeds betaalde sommen plaats 
te vinden.    

 



Parkeren 
Camping Vlietland is een autovrije camping. Laden en lossen bij aankomst en vertrek is toegestaan. 
Kampeerders dienen de auto gedurende het verblijf te parkeren op (een van) de parkeerplaatsen, buiten 
het campingterrein. 
  

Verloren sleutelkaart/tags  
Bij de incheck krijgt u per kampeerplaats 2 sleuteltags mee. U betaalt daar €20,- borg voor.  
In het geval dat:  
● een sleuteltag niet ingeleverd wordt bij vertrek, wordt daarvoor € 10,00 per sleuteltag op de borg 

ingehouden 
● een sleuteltag na vertrek en binnen 7 dagen na vertrek wordt ingeleverd (aan de receptie of 

opgestuurd) ontvangt u de borg retour minus €1,00 afhandelingskosten. 
● indien de sleuteltag later dan 7 dagen na vertrek  maar binnen het seizoen wordt ingeleverd 

retourneren wij per tag de borg minus € 5,00 afhandelingskosten. 
 
Dagverlengers  

Uiterlijk 11:00 uur op de dag van vertrek moet de plaats beschikbaar zijn. Het is mogelijk uw vertrektijd uit 
te stellen mits dit van tevoren is gereserveerd. De dagverlenger is uiterlijk de dag voor vertrek te 
reserveren.  
De kosten zijn;  
● Bij verlenging tot 16:00 uur 50% van het basistarief  
● Bij verlenging tot 18:00 uur 100% van het basistarief 
● Indien u later dan 18.00 uur wilt vertrekken 100% van de verblijfskosten per nacht.  
  

Term verklaring  
Basistarief:  
tarief per nacht van de accommodatie. In het basistarief zijn maximaal 2 personen  inclusief.  
Verblijfkosten:  
totaal van basistarief en extra personen maal het aantal gereserveerde nachten.  
Totaalsom:  
totaal van verblijfkosten en extra’s zoals elektriciteit, hond voor de gehele  gereserveerde periode.  
 

 
 
 
In verband met het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM en de overheden, geven we de volgende 
aanvullingen;  
 
Indien de camping door maatregelen rond COVID-19 van de overheid gedwongen wordt te sluiten of gesloten 
moet zijn en u daardoor geen gebruik kan maken van uw reservering kunt u uw geld terugvragen. Het reeds 
betaalde geld wordt teruggestort op uw bankrekening. 
 
U kunt ook kosteloos omboeken naar een periode, mits de reservering gemaakt wordt voor dit seizoen (2021). 
De reservering is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. 
De voorwaarden die bij de nieuwe reservering horen zijn leidend. Indien er een prijsverschil is, wordt dit 
verrekend. 
 
Indien u annuleert op basis van een andere reden, terwijl de camping open is, gelden de algemene 
voorwaarden. 

 



Let op! Annuleringen op basis van het argument dat delen van de faciliteiten beperkt of niet gebruikt kunnen 
worden of evenementen die u zou bezoeken zijn afgelast, vallen onder de reguliere annuleringsvoorwaarden 
van Camping Vlietland. 
 
Camping Vlietland geeft geen tegoedbonnen, zowel niet voor het huidige als een later seizoen. 
 
 
Welke maatregelen worden getroffen? 
Camping Vlietland zal altijd die maatregelen treffen, die in overeenstemming zijn met de geldende 
voorzorgsmaatregelen van de overheid en RIVM omtrent het coronavirus en die noodzakelijk zijn om het 
welzijn van onze medewerkers en gasten te kunnen garanderen  
Indien dat betekent dat faciliteiten of ruimten moeten worden afgesloten of beperkt, dan zullen we dat doen. 
We vragen onze gasten mee te werken door, 
● eventuele aanvullende aanwijzingen ter plaatse (op posters, aanwijzingen van medewerkers, flyers) op te 

volgen. 
● de algemene richtlijnen van het RIVM toe te passen  
● en daarnaast 

○ een begroeting op een andere wijze dan een hand, knuffel of kus te geven 
○ de handen regelmatig en langer dan 25 seconden met water en zeep te wassen 
○ hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog 
○ gebruik papieren zakdoekjes  
○ gooi zakdoekjes en mondkapjes in de prullenbak 

 
Het kan gebeuren om te voorkomen dat het te druk op de camping of bij de faciliteiten van de camping wordt, 
we slechts een gedeelte van de camping zullen bezetten. 
In dat geval zullen we moeten kunnen besluiten gemaakte voorkeursboekingen voor een bepaalde plaats te 
verzetten naar een andere kampeerplaats,om zo een betere spreiding tussen de gasten te regelen. 
Maximum aantal personen. 
Houdt u tijdens het verblijf aan het aangegeven maximum aantal personen per plaats. 
Op de camping gelden dezelfde richtlijnen rondom het aantal personen dat bij elkaar mag komen, als die voor 
de thuissituatie gelden. 
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