Algemene regelgeving voor reserveringen en huren
1. Reserveren van accommodatie
Op de website van Monte Naturista O Barão kan men de beschikbaarheid van alle accomodaties volgen. Deze gegevens
zijn zo goed als mogelijk up to date, maar men kan hier geen rechten aan verlenen. Via het formulier kan dan een
reserveringsverzoek ingediend worden. Vervolgens zal de verhuurder aangeven of de gewilde accomodatie in de
aangegeven periode beschikbaar is.
2. Betaling en annulering
De reservering is pas compleet wanneer er een (aan)betaling is overgemaakt. Het eventuele restbedrag van het verblijf
dient betaald te zijn voor of ten hoogste op de dag van aankomst. Er vindt geen teruggave plaats in het geval van een
verlate aankomst of een eerder vertrek. In het geval van annulering vanuit de huurder, worden de volgende kosten in
rekening gebracht:
‐ Bij annulering meer dan 42 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 30% van het totale bedrag
‐ Bij annulering tussen de 42ste dag (inclusief) en de 28ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 60%
van het totale bedrag
‐ Bij annulering tussen de 28ste dag (inclusief) en de dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf: 90% van het
totale bedrag;
‐ Bij annulering minder dan een dag (inclusief) vóór de aanvangsdatum of later: het totale bedrag.
In het geval van annulering vanuit de verhuurder, wordt de (aan)betaling volledig terugbetaald. De huurder kan geen
aanspraak maken op een vergoeding.
3. Aankomst en vertrek
De aankomst in de accomodatie vindt plaats tussen 14.00 en 19.00 uur. Het vertrek uit de accomodatie vindt plaats voor
11.00 uur. In het geval van een verlate aankomst dient de camping op de hoogte gesteld te worden. De accomodatie
wordt gedurende 24 uur vastgehouden. Als na 24 uur de huurder niet is komen opdagen dan komt de accomodatie weer
in de verhuur en is de oorspronkelijke huurder verplicht om de totale som van het verblijf te betalen.
4. Accommodatie
De verhuurder zal zijn best doen om de huurder te plaatsen in de accomodatie die de huurder heeft aangegeven tijdens
zijn boeking. De verhuurder behoudt het recht om de accomodatie te wijzigen. De verhuurder dient de accomodatie,
conform de omschrijving op de website, schoon en opgeruimd af te leveren. De huurder dient de accomodatie conform
de omschrijving en opgeruimd weer op te leveren. Eventuele gebreken of ontbrekende zaken zullen in rekening worden
gebracht.
5. Eigen risico
Het verblijf op de camping is op eigen risico. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van
diefstal, verlies of (letsel)schade tijdens het verblijf. De verhuurder raadt de huurder aan een (reis)verzekering af te
sluiten.
6. Kennisname
De huurder heeft kennis genomen van deze regelgeving, de algemene voorwaarden én het campingreglement en zal dit
respecteren gedurende het verblijf.

