Voorwaarden corona voucher - Kampeerdorp de Zandstuve
Onlangs hebben jullie bij Kampeerdorp de Zandstuve een vakantie gereserveerd. Naar aanleiding van de
uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus/COVID-19 hebben jullie een ‘corona voucher’
ontvangen. De corona voucher is bij Kampeerdorp de Zandstuve in te wisselen onder de hierna te noemen
voorwaarden.
1.

Jullie hebben van Kampeerdorp de Zandstuve B.V., gevestigd aan de Grote Beltenweg 3, 7794 RA in
Rheeze, KvK-nummer 58298320 (hierna te noemen: ‘de Zandstuve’) een voucher ontvangen ten
gevolge van het coronavirus/COVID-19.

2.

Onderstaande informatie staat specifiek op uw voucher vermeld:
- De naam ‘corona voucher’;
- De specifieke reservering gebonden vouchercode;
- De uitgiftedatum van de corona voucher;
- De geldigheidsduur van de corona voucher;
- De waarde van de corona voucher;
- Geldigheid van de corona voucher.

3.

Alleen door de Zandstuve uitgegeven corona vouchers met de bovenstaande informatie zijn geldig.
Vouchers worden verspreid via de mail en worden expliciet gericht aan het e-mailadres waar de
reservering mee is gemaakt.

4.

De corona-voucher kan uitsluitend worden ingewisseld voor een vakantie welke wordt aangeboden door
de Zandstuve via de website www.zandstuve.nl.

5.

Jullie kunnen kiezen uit het gehele aanbod op www.zandstuve.nl; het hoeft niet hetzelfde kampeerplaats
of dezelfde accommodatie te zijn. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger uitvalt, betalen jullie
de meerkosten.

6.

De corona voucher is enkel in te zetten voor een vakantie in het kalenderjaar 2020 en 2021.

7.

Nadat jullie de corona voucher hebben ingewisseld en een nieuwe reservering hebben gemaakt, zijn op
de nieuwe reservering de reguliere algemene voorwaarden van kracht. Hiermee gaan jullie akkoord bij
het maken van de nieuwe reservering.

8.

Alleen de hoofdboeker van de reis kan de corona voucher inwisselen.

9.

Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

10. De corona voucher is niet inwisselbaar voor contanten.
11. De corona voucher is niet overdraagbaar.

