VERHUUR VOORWAARDEN
Wat kun en mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou?
Om het voor zowel ons als verhuurder en jou als huurder prettig te laten verlopen, hebben
we wat regeltjes op papier gezet.
Huurprijs is inclusief gebruik van:

















Keukendoek, theedoek, vaatdoek, sponsje
Keukengerei/apparatuur en gas.
Opgemaakt bed (kussens/dekbed/bedlinnen)
Bij PIPO/met huisdier is een opgemaakt bed in overleg (i.v.m. zelf beddengoed
meenemen)
Handdoeken set voor persoonlijke hygiëne
Elektra tot 5 KWh per dag
Pipo: parkeren van de auto bij de pipo
Retro Kip Caravan: Parkeren van de auto op PK plaats
Gratis wifi
Huisdier in Pipo na overleg toegestaan. Geen extra kosten. Maar: NIET op
stoelen/bed.
Inclusief toeristenbelasting
Huisdier in Retro Hippe Kip caravan helaas niet toegestaan.
SCHOON achterlaten Pipo/caravan, zoals deze ook betrokken is.
Wij rekenen dus geen extra schoonmaakkosten. Je maakt zelf schoon. Wij lopen na
je vertrek de ruimte na en vertrouwen erop dat je zelf gezien hebt hoe het was en
het ook zo weer achterlaat.
Desgewenst zetten we bij de PIPO (op je eigen verzoek vooraf!) een portapotti
neer. Gebruik hiervan is kosteloos. Mits weer leeg & schoon(!)

Bijkomende kosten en afspraken:














Borg € 50 (met huisdier € 75) wordt mee gefactureerd, retour week na vertrek.
Voorwaarde: SCHOON achterlaten caravan, zoals deze ook betrokken is.
Wij rekenen dus geen extra schoonmaakkosten. Je maakt zelf schoon.
Een hoger elektraverbruik dan 5 Kwh wordt à € 0.50 per Kwh achteraf verrekend.
Reserverings-/wijzigingskosten € 7,50 p boeking/aanpassing via de camping.
Voor facturering naam, adres, tel.nr in mail.
Na facturering is de ontvangen betaling de bevestiging van de reservering.
Borg met huisdier is € 75. Blijkt beddengoed en/of de stoelen toch behaard, kost dit
minimaal € 25 extra.
Twijfel je of het lukt de hond op de grond te houden, neem dan gewoon je eigen
beddengoed en bedlinnen mee.
Voor schade aan ons eigendom of aan/op de camping (door jou, je mede reizende of
je hond) stellen we je (ook als baasje) zelf WA-aansprakelijk.
Beschikbaarheid/kalender: Raadpleeg vrijblijvend Airbnb.
Reserveren rechtstreeks via een mail met je reserveringsvraag naar de camping.
Benoem aankomst/vertrek datum. Aant. pers (max 2) en of er een huisdier mee
komt.

