
 
 

 
Reserverings- en annuleringsvoorwaarden Camping ’t Hoekje 

• Aankomst kampeerplaats vanaf 13.00 uur, vertrek kampeerplaats 11.00 uur 
• Aankomst huurobject vrijdag vanaf 14.00 uur, vertrek voor 10.00 uur 
• Latere aankomst, vroeger vertrek of wijzigingen in de door u ingevulde reserveringsaanvraag, 

om wat voor reden dan ook, zijn voor uw rekening. 
• Uw reservering vervalt als u zich voor 17.00 uur op de aankomstdatum niet heeft gemeld. Komt 

u door omstandigheden later, laat het dan weten zodat wij uw plaats/object vrij kunnen 
houden. 

• Wij behouden ons het recht voor uw plaats/object te wijzigen indien de planning dit vereist. 
• Jongeren onder de 18 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten. 
• Honden zijn op de gehele camping niet toegestaan. 
• Alle zomerhuisjes en chalets zijn rookvrij. 
• Na ontvangst van de reserveringsbevestiging, moet u de aanbetaling binnen de gestelde termijn 

voldoen. 
• Per plaats/huurobject is 1 parkeerplaats toegewezen. 2e auto of bezoekers parkeren op ons 

parkeerterrein aan de Joossesweg. 
 
In geval van annulering dient u dit schriftelijk of telefonisch te melden. Wij hanteren de Recron 
annuleringsvoorwaarden. Wij raden u ten allen tijde aan een annuleringsverzekering af 
te sluiten.  
 

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: 
-bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs 
-bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen 
prijs 
-bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs 
-bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs 
-bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs 

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, indien de plaats/object door een 
derde op voordracht van de recreant en met instemming van de ondernemer wordt 
gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan 

3. Bij voortijdig vertrek is de recreant de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode 
verschuldigd. 
 
De bestaande situatie met betrekking tot het COVID-19 virus is inmiddels helaas alom bekend 
en brengt dan ook een risico met zich mee bij het boeken van een plaats/accommodatie. U 
accepteert deze risico’s bij het maken van de boeking. 
 
Bij annulering ten gevolge van COVID-19, een negatief reisadvies vanuit de woonplaats van de 
gast of een quarantaineplicht bij aan- en/of terugkomst van de gast gelden eveneens deze 
voorwaarden en vindt geen vergoeding van de huurgelden plaats. We accepteren geen verzoek 
tot uitzondering op de annuleringsvoorwaarden vanwege persoonlijke of bijzondere 
omstandigheden van de gast. Slechts bij opgelegde beperkingen vanuit de Veiligheidsregio 
Zeeland of overheden van Camping ‘t Hoekje, waardoor Camping ’t Hoekje de verhuurservice 
niet of deels kan aanbieden, is Camping ’t Hoekje genoodzaakt huur te restitueren of om te 
boeken. 

 


