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Reserveren van een kampeerplaats - Reserveringsvoorwaarden en informatie 2019:
•

Bij aankomst tussen 15 juli en 10 augustus raden wij aan een plaatsreservering te nemen. Minimale verblijfsduur is 7
dagen.

•

Bij een reservering vanaf 10 Augustus is ook een reservering met verlengingsoptie mogelijk. Minimale verblijfstijd in ieder
geval 7 dagen.

•

Gelieve
te
reserveren
www.camping-maltatal.at.

•

Wij vernemen graag uw boekingswensen. U kunt aangeven waar u ongeveer wil staan of een speciale wens. Een
exacte plaatsnummer reservering is meestal moeilijk in praktijk te brengen. Wij kunnen ook een andere kampeerplaats
dan gewenst is reserveren!

•

Na ontvangst van onze boekingsbevestiging verzoeken wij u een aanbetaling van € 25,- per boekingsdag over te maken op
onze
bankrekening
onder
vermelding
van
uw
naam,
boekingsnummer
en
klantnummer.
Onze bankgegevens:
Naam : Camping Maltatal GmbH
IBAN: AT21 4073 0504 8343
BIC:
OVLIAT21XXX

•

De administratiekosten bedragen € 11,-.

•

Het resterende bedrag verzoeken wij u bij aankomst binnen 5 dagen te betalen.

•

Bij annulering tot 1 maand voor de aankomstdag word de aanbetaling terug gestort met aftrek van de administratiekosten
van € 25,-.

•

Bij annulering binnen een maand voor de aankomstdag vervalt de aanbetaling ten gunste van Camping Malta, of hij wordt
voor het volgende jaar als tegoed geboekt.

•

Bij vroegtijdig vertrek worden er voor de niet verbruikte dagen € 25,00 in rekening gebracht.

•

Bij een reservering raden wij u aan een reisverzekering bij uw verzekeringsagent af te sluiten. Heeft u een gangbare
c reditkaart, of bent u lid van een automobielvereniging dan moet er ook een annuleringsverzekering bij in zitten.
Controleer dit vooral! Bij gegronde vroegtijdige terugreis, wegens ziekte, of dringende familieomstandigheden zullen we,
bij bewijs hiervan, tegemoetkomend en coulant zijn!

•

Op de aankomstdag is uw kampeerplaats om 14.00 uur op zijn laatst vrij. Indien u later arriveert (b.v. door oponthoud
onderweg) dan 19.00 uur aan, gelieve dit ons mede te delen. Mochten wij niet op de hoogte zijn van een latere aankomst
dan wordt de kampeerplaats vanaf 19.00 uur verder verhuurd en de aanbetaling vervalt ten gunste van Camping Malta.

•

Op de vertrekdag verzoeken wij u de kampeerplaats voor 11.00 uur vrij te geven.

•

Voor de niet explic iet opgenomen punten in onze Reserveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar voorwaarden van de
“Algemeine Geschäftsbedingungen für de Hotellerie”.

•

Gerichtsstand Spittal/Drau gelden als overeen gekomen en geldt het Oostenrijks recht!

•

De prijzen van de actuele prijslijst zijn van toepassing.
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