Annuleringsfonds voor reservering van camping en chalets
Deelname aan het annuleringsfonds vrijwaart u van kosten bij annulering veroorzaakt door één van de
volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaring (b.v. een brief van de huisarts) en uiterlijk 3
dagen voor de geplande aankomstdatum gemeld.
1.

Overlijden, ernstige ziekte of ernstig verkeersongevalsletsel van huurder, één der medereizigers, of
e
e
van niet meereizende familieleden van huurder in 1 of 2 graad.

2.

Een van belang zijnde zaakschade door brand, explosie, bliksemschade, storm, inbraak of
overstroming, welke het eigendom van de huurder of het bedrijf waarbij hij/zij werkzaam is treft en
zijn/haar aanwezigheid dringend nodig maakt.

3.

Onvrijwillige werkloosheid huurder

4.

Onverwachte oproep van huurder voor eerste of herhalingsoefening in militaire dienst.

5.

Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, waarvan de huur ingaat
in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de
huurperiode.

6.

Noodgedwongen verhuizen van huurder door een medische noodzaak, renovatie of verandering van
werkkring.

7.

Het uitvallen van het door de huurder voor de reis te gebruiken privévervoermiddel door diefstal,
brand, ontploffing, of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen
aankomst om de plaats van bestemming.

Deelname aan het annuleringsfonds dient direct bij boeking te geschieden. Het annuleringsfonds loopt van de
dag van deelneming tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om
bovengenoemde reden, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de
huursom terug betaald. Onder rato verstaat met een vergoeding in verhouding van het aantal ongenoten
dagen tot het aantal dagen van de huur.
Indien de huurder geen gebruik maakt van het gehuurde wegens voortijdig vertrek c.q. annulering vooraf, en
niet heeft deelgenomen aan het annuleringsfonds, heeft de verhuurder recht op een schadeloosstelling. Deze
bedraagt bij annulering een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van het tijdstip van
annulering.
Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd tenzij huurder heeft deelgenomen aan het annuleringsfonds.
Huurders van een bungalow zijn uitgesloten van deelname aan het annuleringsfonds.
Huurders van een bungalow worden geadviseerd elders een annuleringsverzekering af te sluiten.
De kosten van deelname aan het annuleringsfonds bedragen 5% van de totale huursom.

U wordt geadviseerd deel te nemen aan het annuleringsfonds
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