ANNULERINGSFONDS
Annuleringsfonds Recreatiepark De Klepperstee t.b.v. toeristisch kamperen
Recreatiepark De Klepperstee B.V. is bereid tot terugbetaling van het kampeergeld aan de deelnemer(s) van het annuleringsfonds tot een maximum
van het verschuldigde kampeergeld voor de betreffende gereserveerde periode, exclusief administratiekosten. Terugbetaling kan ook plaatsvinden
naar rato van het aantal kampeerdagen c.q. aantal personen, tot de betreffende reservering behorend.
Annulering
Wanneer vindt terugbetaling van het kampeergeld plaats?
Als de reserveringsbevestiging moet worden geannuleerd als gevolg van de navolgende onzekere gebeurtenissen:
1. overlijden, ernstige ziekte, ziekenhuisopname of ernstig ongevalsletsel van deelnemer of één van zijn gezinsleden of van niet meereizende
familieleden van deelnemer in de 1e of 2e graad;
2. een van belang zijnde zaakschade door brand, explosie, blikseminslag, inbraak, storm of overstroming, welke het eigendom van deelnemer treft en
zijn aanwezigheid dringend nodig maakt;
3. onvrijwillig werkeloosheid van deelnemer;
4. noodgedwongen verhuizing van deelnemer door een medische noodzaak;
5. het uitvallen van het door deelnemer voor de reis te gebruiken privévervoermiddel: door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend
onheil binnen 10 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op de plaats van bestemming.
Afbreking
Recht op vergoeding wegens afbreking zoals vermeld bij annulering bestaat uitsluitend indien de reis of het verblijf voortijdig wordt afgebroken ten
gevolge van een der gebeurtenissen als genoemd onder sub 1 tot en met 5, alsmede ten gevolge van ernstige beschadiging van het gehuurde
waardoor van het gehuurde geen gebruik meer kan worden gemaakt.
Terugbetaling van het kampeergeld
Het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reserveringsbedrag zal aan de deelnemer(s) van dit fonds eerst worden uitgekeerd – minus € 12,50
administratiekosten - nadat blijkt dat de deelname kosten aan het annuleringsfonds zijn betaald. Deze betaling dient gelijktijdig met de aanbetaling
betaald te worden. De deelnemer moet uiterlijk binnen 3 x 24 uur De Klepperstee schriftelijk in kennis stellen van de omstandigheden welke kunnen
leiden tot terugbetaling van het kampeergeld.
De Klepperstee kan de deelnemer(s) verplichten tot overlegging van deugdelijke, originele bewijsstukken. Het recht op terugbetaling vervalt indien de
deelnemer(s) nalatig is in de nakoming van enige verplichting.
Onder pro rata vergoeding wordt verstaan een vergoeding in verhouding van het aantal niet genoten kampeerdagen tot het aantal dagen van de
reserveringsperiode.
Uitsluiting
In geval van gebeurtenissen verbandhoudend met oorlog, burgeroorlog, kern- en milieu- en/of waternoodrampen, oproer, stakingen, terreur, dan is
de uitkering van het gereserveerde kampeergeld uitgesloten.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten met De Klepperstee, is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd om van
geschillen kennis te nemen.
Deelnamekosten
De kosten voor deelname in het annuleringsfonds bedragen 4,5% van het totale reserveringsbedrag, met een minimum van € 10,00 per deelname.
Deelname in het annuleringsfonds dient uiterlijk binnen 7 dagen na de reservering te geschieden. Indien de reserveringsdatum binnen 7 dagen voor
aankomst ligt, is deelname alleen mogelijk wanneer reserveringsdatum gelijk is met de datum waarop de annuleringsverzekering is afgesloten.
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