Voorwaarden reserveringen Camping de Noetselerberg
*een reservering maken:
Je kan online, telefonisch, per mail of aan de balie reserveren.
Na het maken van de reservering krijg je per mail zo spoedig mogelijk de factuur.
Bij een online reservering betaal je direct 25 % via Ideal, 4 weken voor aankomst krijg je een
link voor de 2e betaling. Is de aankomst binnen 6 weken betaal je 100%.
Bij de overige reserveringen, dus telefonisch, per mail of aan de balie betaal je 50% binnen 2
weken en het restant 4 weken voor aankomst. Ook voor deze reserveringen krijg je per mail
linkjes waarmee je direct kunt betalen. Bedragen onder de €100,- betaal je altijd in 1 keer.
*Je kunt vanaf 1 januari boeken voor het jaar daarop:
Dit kan online: je kan direct op plek boeken: www.noetselerberg.nl Wel betaal je dan 25 %
van uw boeking. Het restant betaal je 4 weken voor aankomst.
Dit kan ook aan de balie, telefonisch of per mail: je kunt op plek boeken en je betaalt €25
aan. Het restant wordt in 2en gesplitst: in november de 1e helft en 2e helft 4 weken voor
aankomst. Annuleer je de plek ben je die €25,- kwijt.
Bij reserveringen vanaf november betaal je binnen 2 weken 50% aan.
*Voorkeurskosten:
Voor het boeken op een voorkeursplek betaal je €10. Je bent dan zeker van de plek.
Voor zomerarrangementen, seizoensplaatsen en voorseizoenplaatsen betaal je geen
voorkeurskosten.
*Annuleringen:
Bij het boeken van je reservering kun je een annuleringsverzekering afsluiten. De
annuleringsverzekering dient direct afgesloten te worden bij het reserveren.
Bij daadwerkelijk annuleren met restitutie van het betaalde bedrag, worden de voorwaarden
van de annuleringsverzekering gevolgd.
Als je geen annuleringsverzekering hebt afgesloten en wel de reservering wilt annuleren,
gaat dit volgens de voorwaarden van branchevereniging RECRON. De voorwaarden van de

annuleringsverzekering en RECRON staan op onze site: www.noetselerberg.nl
Er is altijd de mogelijkheid je reservering over te laten nemen door bekenden.
*Betalingen:
De eerste betalingstermijn is normaliter 2 weken na reservering, de tweede termijn is circa 4
weken voor aankomst.
Uiteraard is het ook mogelijk om afwijkende betalingstermijnen met ons te overleggen. We
denken graag met je mee.
*Elektra:
Standaard heb je 8 Ampere. Wil je verhogen kun je kiezen uit 10, 12, 14 of 16 Ampere. Voor
elke stap betaal je €1,- per nacht extra. Ben je over je limiet waardoor je stroom uitvalt dan
wordt deze automatisch, na een minuut, weer ingeschakeld. Gebeurd dit vaker dan 3 keer
dan moet je je melden bij de receptie. Je wordt dan verplicht een stap hoger te gaan.

