Alg
gemene
e-, reserrverings
s- en an
nnulerin
ngsvoorrwaarde
en
Dattum: 25-08
8-2022
Verrsie: 1.5
Arttikel 1 Inle
eidende bepalingen
b
n
1.1 Campingeigenaren
n: Dora Bo
orst-Freelin
ng en Myro
on Freelin
ng, eigenarren
van Agriccampeggio
o Camping
g Suasa ge
evestigd op
o Campin
ng Suasa
Contrada
a Santa Lu
ucia 13, 60
0010, Casttelleone dii Suasa
Ancona, Italie.
1.2 Met het aangaan
a
va
an een resserverings
sovereenkomst midd
dels
(aa
an)betaling
g van de fa
actuur van Camping Suasa, worden
w
dezze
Resserveringss- en Algem
mene Voo
orwaarden van krach
ht en geacccepteerd.
Arttikel 2 Tottstandkom
ming en in
nhoud res
serverings
sovereenkomst
2.1 De gast zal
z de voor het sluite
en van de overeenko
omst en uitvoering
daa
arvan de benodigde
b
gegevenss verstrekk
ken aan ca
ampingeig
genaar.
2.2 De gehuu
urde accom
mmodatie of kampeerplaats iss uitsluiten
nd bestemd
voo
or de gast((en) die bijj aankomsst zijn/word
den geregistreerd.
2.3 De reservveringsove
ereenkomsst is pas definitief
d
na
a ontvangsst van de
aan
nbetaling.
2.4 De gast gaat
g
autom
matisch akkkoord mett “de algem
mene voorrwaarden”” na
de eerste aan
nbetaling.
ormatie
Arttikel 3 Info
3.1 De gast(e
en) dienen
n bij aanko
omst en ge
edurende de
d huur in het bezit te
zijn
n van een geldig
g
passpoort of id
dentiteitskaart.
Arttikel 4 Aan
nkomsttijd
d en vertrrektijd
4.1 De gehuu
urde accom
mmodatie of kampeerplaats kan
k op de e
eerste dag
g
van
n de geresserveerde periode va
anaf 15:00
0 uur word
den betrokken en die
ent
uite
erlijk om 10
0:30 uur op
o de laatsste dag verlaten te zijn.
z
4.2 Bij overscchrijding van deze aankomsta
en vertrekktijden, kan een extrra
dag
g in rekening worden
n gebracht.

Arttikel 5 Bettaling
5.1 Bij het bo
oeken van een accom
mmodatie op Camp
ping Suasa
a betaalt de
gasst direct off binnen maximaal
m
7 dagen 50
0% van de
e overeeng
gekomen
tota
ale huurso
om. De resservering iss dan definitief.
5.2 Het resterende bed
drag dient uiterlijk 4 weken voo
or uw aankomst bij
Cam
mping Sua
asa voldaa
an te zijn.
5.3 Wanneerr u binnen 6 weken voor
v
aanko
omst reserveert, dan
n verzoeke
en
wij u om direcct 100% van de tota
ale huursom te betalen om de reserverin
ng
deffinitief te maken.
m
5.4 Na ontvangst van de
d aanbeta
aling (1e betaling)
b
e na de 2e
en
e betaling
ontvangt u ee
en ontvang
gstbevestiiging per email.
e
5.5 De gast iss na het aangaan va
an de rese
ervering he
et volledige bedrag van
v
de reserverin
ng verschu
uldigd aan Camping Suasa. Le
et op: Bij h
het niet tijd
dig
betalen van het
h gehele
e bedrag iss Camping
g Suasa ge
erechtigd o
om de
boe
eking te an
nnuleren en
e annulerringskosten in rekening te bren
ngen. Bij
eerrder vertrek gelden de
d annulerringsvoorw
waarden.
Arttikel 6 Ann
nulerings
svoorwaarrden
6.1 Annulerin
ng dient pe
er e-mail doorgegev
d
ven te word
den aan de
cam
mpingeigenaar.
6.2 De annulering is va
an kracht vanaf
v
de datum
d
dat Camping Suasa dit
berricht heeft ontvangen
n.
6.3 Na ontvangst van deze
d
schrifftelijke ann
nulering sttuurt de
cam
mpingeigenaar via e-mail
e
een bevestigin
ng van de annulering.
6.4 Bij annule
ering vindtt geen restitutie plaa
ats.
6.5 Een annu
ulerende gast
g
is aan
n Camping
g Suasa de
e volgende
e bedragen
verrschuldigd:
 bij ann
nulering tott 6 weken vóór de dag van aa
ankomst: 5
50% van de
e
huurso
om (is gelijjk aan de 1 aanbeta
aling).
 bij ann
nulering na
a 6 weken vóór de dag van aa
ankomst diient
het vollledige bed
drag van de
d totale huursom
h
vo
oldaan te worden.

6.6 Geannule
eerde rese
erveringen
n kunnen niet
n aan de
erden word
den
ove
ergedragen
n tenzij de
e gast daarvoor per e- mail toe
estemming
g verkrijgt
van
n de campingeigena
aar.
6.7 Een annu
uleringsverzekering tegen risic
co’s van ziekte, ongeval of
and
dere omsta
andighede
en, dient door gast(e
en) zelf te worden affgesloten.
Arttikel 7 Ann
nulering door
d
de campingeigenaar
7.1 Indien do
oor omstan
ndigheden de campiingeigenaa
ar gedwon
ngen is tott de
ann
nulering va
an het geh
huurde, zal de camp
pingeigena
aar de gastt hiervan
dire
ect op de hoogte
h
bre
engen en, indien mo
ogelijk, ond
der aanbie
eding van een
alte
ernatief.
7.2 Bij het nie
et kunnen aanbieden van een
n alternatie
ef, of het niet
aan
igenaar
nvaarden van
v het altternatief door de gast, zal de campinge
c
onm
middellijk het
h gehele
e door gasst reeds be
etaalde bedrag terug
gstorten.
7.3 Gast heeft geen an
nder recht dan het te
erugvorderren van ditt bedrag.
b
ziich het rec
cht tot ann
nuleren van
naf zijn zijde
7.4 Campingeigenaar behoudt
ake is van overmach
ht en natuurrampen, zonder vvergoeding
g
indien er spra
van
n schade en
e de reed
ds gedane betalingen zullen niet gerestitueerd
worrden.
Arttikel 8 Verrplichtingen van de
e gast(en))
8.1 Gasten dienen insttructies en aanwijzin
ngen van de
d campingeigenare
en
op te volgen.
n vermissin
ngen van roerende
r
e onroere
en
ende
8.2 Beschadiigingen en
goe
ederen van
n de camp
pingeigena
aar dienen
n door de gasten
g
zo spoedig
mogelijk te worden
w
gem
meld en ve
ergoed aan de camp
pingeigena
aar.
vertreding van de Allgemene
8.3 De campingeigenaar kan gassten, bij ov
orwaarden
n en bij ongepast ge
edrag, mett onmiddellijke ingan
ng de
Voo
toegang tot Camping
C
S
Suasa
ontzzeggen en
n/of weigerren, zonde
er nadere
mededeling en
e opgaaf van reden
nen en zon
nder restitutie van de huursom
m.
nsprakelijjkheid en overmacht
Arttikel 9 Aan
9.1 De campingeigenaar kan nie
et aansprakelijk word
den gestelld voor
verrlies en/of diefstal va
an waardevvolle voorw
werpen die in de acccommoda
atie
of op
o de cam
mpingplaatss zijn achtergelaten,, en evenm
min voor schade aan
n

auto’s die geparkeerd zijn
z op hett campingtterrein van
n Camping
g Suasa.
et aansprakelijk word
den gestelld voor
9.2 De campingeigenaar kan nie
gevallen in
n de accom
mmodatie, op de kam
mpeerplaa
ats en op h
het gehele
e
ong
terrrein.
9.3 De campingeigenaar aanvaa
ardt evenm
min aansprrakelijkheid
d voor
sch
hade waarvvoor aansspraak op vergoedin
v
g bestaat uit hoofde
e van een
reiss- en/of an
nnuleringsvverzekerin
ng.
9.4 De campingeigenaar is niet verantwoo
v
ordelijk voo
or schade die ontsta
aat
als gevolg va
an natuurgeweld, natuurrampe
en, aansla
agen, stakingen,
gew
weldplegin
ngen of ongevallen.
9.5 Gebruik van
v de facciliteiten op
p het eigen
n terrein va
an Campin
ng Suasa is
voo
or eigen rissico van de gast.
9.6 Indien campingeige
enaar volg
gens de ga
ast aansprrakelijk is vvoor dervin
ng
van
n huurgeno
ot, kan bij overeensttemming hierover
h
te
en hoogste
e éénmaal de
huu
ursom worrden vergo
oed. In gevval van ov
vermacht kan
k er gee
en aanspra
aak
gem
maakt worrden op resstitutie.
Arttikel 10 Kllachten
10.1 Een gecconstateerrde tekortkkoming in de
d uitvoerring van de
e
ove
ereenkomsst dient zo
o spoedig mogelijk
m
te
e worden gemeld
g
bijj
cam
mpingeigenaar zoda
at deze een passend
de oplossin
ng kan tre
effen.
10.2 Indien de
d tekortko
oming niet binnen re
edelijke terrmijn wordt opgelostt en
afbreuk doet aan de kw
waliteit van
n het gehu
uurde, moe
et deze dirrect worde
en
gem
meld bij ca
ampingeige
enaar.
10.3 Als de te
ekortkomin
ng ook dan nog niett tot tevred
denheid wo
ordt opgelost
en aanleiding
g geeft tot een klach
ht, dient ga
ast deze zo
o spoedig mogelijk te
t
melden bij ca
ampingeige
enaar.
10.4 Campingeigenaarr zal gast, bij toewijz
zing van de
e klacht do
oor hem te
e
beo
een tegem
oordelen, eventueel
e
moetkomin
ng doen, die
d kan bestaan uit een
e
korrting op de
e huursom.
Arttikel 11 To
oepasselijjk recht
11.1 Op de algemene
a
v
voorwaard
den, de res
serveringssvoorwaarrden en de
e
ann
nuleringsvoorwaarde
en is het Nederlands
N
s recht van toepassing. Alle

gesschillen uitt hoofde va
an of in ve
erband me
et de voorw
waarden zzullen bij
uitssluiting worden voorg
gelegd aan de bevo
oegde rech
hter in Ned
derland.

