
Welkom op camping/bootverhuur Lân en mar. Wij 
hopen dat u bij ons een plezierige vakantie heeft.  
 
Nadat wij uw reservering akkoord hebben 
gegeven per mail, betaald u via een betaal link of 
overschrijving 60% vooraf.  
Reserveren voor het laagseizien is vaak niet nodig. 
 
Voor reserveringen die binnen 1 maand 
aanvangen, vragen wij 100% te voldoen.  
 

Het restant en/of de te verrekenen 
personen/tenjes/boten etc. kunt u ter plaatse 
contant of per pin voldoen. 

 
Plaats voorkeur: deze kunt u aan ons doorgeven 
in het opmerking veld. We houden er zoveel 
mogelijk rekening meer. 
 

Aankomst/vertrek  
Accommodatie: g  
De tijden zijn 15:00 uur – en vertrek 10:30 uur. 
Kampeerplaats:  
Hoogseizoen: 12.30-12.00 uur 
Voor / na seizoen: 12.30 – 15.00 uur. 
Bootverhuur: 9.00 – 17.30 uur  
(dag ervoor vanaf 18.00 uur) 

Annuleringbepalingen:   
 
Bij annulering vanaf 4-3 maand voor aanvang 15% 
Bij annulering vanaf 3-2 maand voor aanvang 50% 
Bij annulering vanaf 2-1 maand voor aanvang 65% 
Bij annulering binnen 4 – 2 weken voor aanvang: 75% 
Bij annulering 2 – 1 week voor aanvang: 90% 
Bij annulering binnen 1 week en niet verschijnen en 
eerder vertrek: 100% 

Slecht weer is voor risico van de huurder. 
Bovenstaande bepalingen gelden ook voor alle 
Covid- 19 gerelateerde annuleringen. 
 

De vergoeding kan eventueel naar evenredigheid 
gerestitueerd worden, na aftrek van adm.kosten 
minimaal à € 25 per boeking. Dit als het 
verblijf/boot wordt gereserveerd voor dezelfde 
periode of een gedeelte daarvan. Voorwaarde is 
dat de overeenkomst  wel eerst betaald moet zijn. 
Restitutie vind achteraf plaats na het aflopen van 
de reservering-periode. 

Slecht weer is voor eigen risico. Vaak kunnen wij 
uw boeking kosteloos verschuiven binnen 
hetzelfde jaar (niet bij dag-huur). Deze moet dan 
wel volledig betaald zijn. Een verhoogd 

prijsverschil moet worden bij betaald. 

Corona: 
-Indien uzelf niet in staat bent om te komen (door 
Covid-19), dan ook zijn bovenstaande 
annuleringsvoorwaarden van toepassing. Ook bij 
een negatief reisadvies vanuit uw gebied. 
-Mochten er vanuit het RIVM maatregelen gelden, 
dan volgen wij de adviezen van de provinciale 
richtlijnen met de daarbij passende 
annuleringsregelingen. 
-Inmiddels moeten we accepteren dat het virus 
onder ons is en kunnen we stellen dat de uitbraak 
van deze infectieziekte COVID-19 of een mutatie 
hiervan, voor u geen overmacht meer oplevert. 
Uw boeking is in dit opzicht dus een 
weloverwogen besluit, waarbij ook de risico’s 
horen  door van te voren te reserveren. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op. 

Lan en mar streeft ernaar om onze gasten de beste 
service en beleving te bieden voor en tijdens de uw 
verblijf.  

André en Willemke Huitema 

Meer uitgebreide info en regels vind u op      
www.campingheeg.nl/informatie/  

 

De Burd 14 -Heeg -  Tel: 0515-442423 

Mail: contact@campingheeg.nl 

Facebook: lanenmarheeg 


