
  
  

BOEKINGSVOORWAARDEN 2022 
  

In het hoogseizoen zijn de aankomst- en vertrekdagen voor onze onderkomens op  
dinsdag, donderdag en zaterdag.  

  
Onze onderkomens zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de 

dag van vertrek.  
  

De reservering is definitief wanneer we de aanbetaling van 30% van het totale bedrag van uw 
reservering hebben ontvangen en we u onze bevestiging voor uw verblijf sturen.   

  
Het resterende bedrag dient bij aankomst te worden betaald, alsmede de toeristenbelasting.   

  
Bij de check-in vragen wij een borgsom van Euro 100,00 in contant. Dit bedrag wordt op de dag van 
vertrek volledig geretourneerd als de accommodatie in perfecte staat wordt achtergelaten, anders 

zullen de kosten van de eindschoonmaak (Euro 30,00 chalet of Euro 50,00 stacaravans en 
appartementen) van de borgsom worden afgetrokken. 

 
Gasten die hun accommodatie verlaten wanneer de receptie gesloten is, dienen dit van tevoren te 

melden en moeten het bedrag voor de eindschoonmaak voldoen. 
 

Minderjarigen worden alleen toegelaten onder begeleiding van hun ouders of andere voor hen 
verantwoordelijke familieleden. 

 
ANNULERINGEN 

 
In geval van annulering uiterlijk 14 dagen voor de aankomstdatum, zullen wij 100% van de 

aanbetaling terugbetalen. Er vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats voor annuleringen die 
13 dagen of minder voor de aankomstdatum zijn aangemeld. 

 
In het geval van een no-show voor 12.00 uur op de volgende dag, wordt de reservering geannuleerd. 

 
Het volledige bedrag moet worden betaald voor de gehele geboekte periode, ongeacht late 

aankomsten of vroeg vertrek. 
 

BOTEN 
 

Er zijn specifieke lokale voorschriften met betrekking tot jetski's. Ze worden alleen toegelaten tot 
Piantelle met voorafgaande toestemming van het management. 

 
Voor boten langer dan 2,50 meter dient bij het betreden van de camping betaald te worden. Dit 

ongeacht of ze op een staanplaats of op een bootplaats geparkeerd staan. De bootplaats is al bij de 
prijs van de boei inbegrepen. Boten langer dan 6 meter worden niet geaccepteerd. 


