Algemene voorwaarden (campingplaats)
1) Boeken en minimum boekingsduur: telefonisch boeken van maandag- zondag 7.00 - 22.00 uur. Voor alle vakantieperiodes en de maanden
juli, augustus en de feestdagen is een boeking dringend noodzakelijk. Dat
geldt eveneens voor speciale wensen i.v.m. een standplaats gedurende het
hele jaar. In de maanden juli en augustus geldt een minimum boekingsduur
van 4 nachten. De minimum boekingsduur met Pasen, Sacramentsdag en
Hemelvaart bedraagt 4 nachten, met Pinksteren 3 nachten.
2) Honden: op enkele plaatsen zijn honden toegestaan. Vechthonden zijn
verboden! Op het strand en in het zwemmeer zijn honden niet toegestaan.
Honden dienen altijd aan de lijn te worden gehouden.
3) Boekingen: voor de contractuele prestaties gelden uitsluitend de
beschrijvingen en prijsinformatie van de voor de reisperiode geldige
prijslijsten. Telefonisch verstrekte informatie, nevenafspraken en andere
gegeven informatie van enige aard zijn slechts dan bestanddeel van de
overeenkomst, indien deze schriftelijk door ons worden bevestigd. U
ontvangt van ons een bindende boekingsbevestiging binnen 4 à 5 dagen.
Zo bent u er zeker van dat alles correct voor u is gereserveerd. We verzoeken u binnen tien dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging
de aanbetaling van € 50,– per plaats over te maken onder vermelding van
het aangegeven gebruiksdoel op rekeningnummer: BIC: GENODEF1WHO,
IBAN: DE74 265639600100227900. Het resterende bedrag is betaalbaar
tot 4 weken voor aankomst. Voor vakantiewoningen, appartementen en
hotelkamers gelden andere bepalingen op basis van de huurovereenkomst
resp. de bevestiging van de reservering.
4) Aankomst: de in de boekingsbevestiging aangegeven aankomst- en
vertrekdata zijn bindend. De standplaats staat u vanaf 12 uur ter beschikking. Houd er a.u.b. rekening mee dat tussen 22 - 7 uur de slagbomen
gesloten zijn. Wij verzoeken u vriendelijk in deze tijd niet de toegangsweg
op te rijden, maar op het grote parkeerterrein tegenover de hoofdingang
te wachten.
5) Vertrek: de standplaats moet tot uiterlijk 12 uur zijn geruimd. Buiten
het hoofdseizoen kunt u later vertrekken, indien de standplaats na uw vertrek nog niet is verhuurd en dit met de receptie is afgesproken. De dagen
van aankomst en vertrek worden berekend als 1 dag.
6) Wijzigen van uw boeking: wanneer u uw boeking d.w.z. de bestaande
overeenkomst wilt wijzigen, omdat u bijv. een andere datum of een
andere standplaats wenst, en wij daarmee akkoord gaan, brengen wij
hiervoor € 10,- aan onkosten in rekening.
7) Annulering: u kunt de overeenkomt te allen tijde ontbinden. In uw
eigen belang en om misverstanden te voorkomen moet de annulering
schriftelijk worden gedaan. Telefonisch annuleren is helaas niet mogelijk.
Bepalend voor het tijdstip van annulering is de ontvangst van uw
schriftelijke verklaring tot annulering. U kunt uw annulering per fax sturen
aan +49 (0)5464-5837 of per e-mail: info@alfsee.de. Indien u de
overeenkomst annuleert, bieden wij u als volgt schadevergoeding aan:
annulering 35 - 28 dagen voor gereserveerde datum 20%, 27 - 21 dagen
voor de gereserveerde datum 30%, 20 -14 dagen voor de gereserveerde
datum 40%, 13 - 7 dagen voor de gereserveerde datum 50%. Indien u op
een later tijdstip annuleert of indien u de reis zonder kennisgeving aan
ons niet begint, indien u pas op de dag van aankomst uw boeking afzegt,
of indien u geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van prestaties,
behouden wij ons het recht voor op de volledige boekingsprijs, betalen
echter, voor zover het gaat om meer dan, 2 dagen voor het verblijfsbegin
gespaarde onkosten terug. Standplaatsen die een dag na begin van de reservering niet zijn bezet en waarvoor geen overeenkomst is afgesloten
met betrekking tot een latere bezetting, kunnen door de beheerder van de
camping voor andere doeleinden worden gebruikt. In dat geval wordt de
gast bij een latere aankomst ondergebracht op een andere standplaats.
Eveneens kunnen standplaatsen die voortijdig worden geruimd, door anderen worden bezet. Het bezetten van niet bezette standplaatsen door
Alfsee GmbH betekent geen ter beschikking stelling van een vervangende
huurder, zolang deze gast op een ander perceel van de camping kon
worden ondergebracht.

8) Annuleringsverzekering/reisverzekering: wij adviseren u met klem
een annulerings- of reisverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt
van kracht indien een of meerdere personen om de volgende redenen niet
kunnen reizen of voortijdig moeten vertrekken. Plotseling ziekte of
plotseling letsel van zodanig ernstige aard dat vanuit medisch opzicht een
verblijf op de camping niet mogelijk is, overlijden van een familielid in de
eerste graad. Beroepsmatige redenen zijn uitgesloten. De annulerings- en
reisverzekering is geldig vanaf het tijdstip van de boeking tot aan vertrek.
9) Overige bepalingen: de beheerder van de camping behoudt zich het
recht voor toegewezen standplaatsen te wijzigen, wanneer dit om
bijzondere redenen noodzakelijk is. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat in
het laagseizoen andere openingstijden gelden voor het kantoor, de
winkel, de restaurants en andere recreatievoorzieningen.
10) Inlichtingen: telefonisch door onze medewerkers verstrekte
inlichtingen zijn niet bindend en zijn slechts geldig indien schriftelijk
bevestigd.
11) Bezoek: de standplaats is uitsluitend bestemd voor het aantal aangemelde personen. Bezoekers worden verzocht zich eerst bij de receptie
te melden voordat zij zich op het terrein van de camping begeven.
12) Aansprakelijkheid: iedere gast is verplicht de inventaris en de
standplaats met zorg te behandelen. Hij is verplicht om schade die tijdens
zijn verblijf door hem, zijn begeleiders of gasten wordt veroorzaakt, te
vergoeden. Alfsee Vakantie- en Recreatiepark is niet aansprakelijk voor
schade, ongevallen, verlies of andere onregelmatigheden die in verband
met het gebruik van de camping of de standplaats ontstaan. Alfsee
Ferien und Erholungspark is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme
weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
13) Huishoudelijk reglement: voor ieder verblijf op het vakantiepark
gelden de regels van het huishoudelijk reglement; het huishoudelijk
reglement hangt in de receptie en op de informatieborden en wordt
op verzoek overhandigd. Degene die de regels van het huishoudelijk
reglement overtreedt of zich met name ondanks vermaningen hiertoe niet
houdt aan de rusttijden, wordt onmiddellijk gesommeerd het
vakantiepark te verlaten. De verplichting het volledig verblijf te betalen
blijft desalniettemin bestaan.
14) Foto- en filmwerkzaamheden: op het vakantiepark worden
regelmatig foto- en filmopnames met geluid gemaakt. Indien u dit niet
wenst, verzoeken wij u dit van tevoren aan ons mee te delen.
15) Wijzigingen catalogusinformatie: alleen de in de boekingsbevestiging genoemde prijzen en data zijn bindend. De opgegeven aanbiedingen
en prijzen zijn geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. Wij vragen
u echter begrip voor het feit dat tot aan het verzenden van de door u
gewenste boeking om zakelijke redenen wijzigingen in prijzen en
prestaties kunnen optreden (bijv. stijging van energiekosten, stijging van
de benzineaccijns en door verhoging van de btw of andere belastingen
enz. de index meer dan 2 punten stijgt).
16) Scheidbaarheid: Indien één of meerdere bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn met
enige wettelijke bepaling of na afsluiten van de overeenkomst hiermee in
strijd mochten komen, dan blijven de Algemene Voorwaarden nochtans
voor het overige onverminderd van kracht. De partijen zijn gehouden, de
ongeldige bepaling te vervangen door een geldige, die het door partijen
beoogde economische doel het meest nabij komt. De bovenstaande
bepalingen gelden overeenkomstig voor het geval dat de overeenkomst
lacunes mocht bevatten.
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