VAKANTIEPARK KONINGSHOF
Tarieven Verhuuraccommodaties
2021

20/03-01/04
01/04-25/05
25/05-03/07
03/07-10/07
10/07-17/07
17/07-21/08
21/08-28/08
28/08-31/10

Week
M6L
€679
€752
€720
€788
€889
€1.003
€925
€743

Vr-Zon
M6L
€156
€173
€166
€182
€205
€231
€213
€171

Ma-Don
M6L
€125
€139
€133
€145
€164
€185
€171
€137

20/03-01/04
01/04-25/05
25/05-03/07
03/07-10/07
10/07-17/07
17/07-21/08
21/08-28/08
28/08-31/10

Week Vr-Zon Ma-Don
M5+M4L M5+M4L
€501 €116 € 92
€588 €135 €108
€542 €125 €100
€620 €143 €114
€743 €171 €137
€838 €193 €155
€729 €168 €134
€582 €134 €107

Week
M6
€570
€638
€588
€679
€784
€889
€797
€624

Vr-Zon
M6
€131
€147
€135
€156
€181
€205
€184
€144

Ma-Don
M6
€105
€118
€108
€125
€144
€164
€147
€115

Week Vr-Zon Ma-Don
M4+M4M M4+M4M
€465 €107 € 86
€524 €121 € 97
€488 €112 € 90
€574 €132 €106
€688 €159 €127
€788 €182 €145
€693 €160 €128
€538 €124 € 99

Korting in periode 20/03-10/07 en van 21/08- 31/10
Bij verblijf van 14 nachten of langer >> 30%
Aankomst en vertrekdag naar keuze.
Minimum verblijfsduur 3 nachten.
Kosten voor water en elektriciteit zijn inclusief.
SUNHOME 2 per nacht
€81,00
TREKKERSHUT per nacht
€61,00
COCO SWEET per nacht
€69,50
Korting 4 of 5 nachten of meer tussen 20/03-01/04 + 25/05-03/07 + 21/08-30/10
Korting 6 nachten of meer tussen
20/03-01/04 + 25/05-03/07 + 21/08-30/10
HUISDIEREN NIET TOEGESTAAN IN MOBILE HOMES EN COCO SWEET!
Toeristenbelasting
€ 1,17 per persoon per nacht (alle leeftijden)
Beddengoed
€ 9,50 per persoon
Handdoek
€ 6,50 per persoon
Keukenset
€ 4,50 per set
Plaatsvoorkeur
€ 55,00 per accommodatie
Borg
€ 50,00 per accommodatie
Reserveringskosten
€ 8,50 per reservering

10%
25%

Alle tarieven zijn incl. 9 % btw.
AANKOMST/VERTREK
Uw kampeerplek is op de aankomstdag beschikbaar vanaf 14.00 uur. Uw huuraccommodatie is
beschikbaar vanaf 15.00 uur. Als u ’s avonds aankomt ná 19.00 uur, meldt u dit dan van tevoren.
Vertrek vanuit de huuraccommodatie is vóór 10.00 uur en vanaf de kampeerplaats vóór 11.00 uur.
Bij vervroegd vertrek wordt geen restitutie verleend.
ANNULEREN
Als u vooraf of tijdens het verblijf annuleert, blijft u de volgende verblijfskosten*) verschuldigd:
• Bij annulering tot 3 maanden vóór aankomst 0%
• Bij annulering tot 2 maanden vóór aankomst 25%
• Bij annulering tot 1 maand vóór aankomst 50%
• Bij annulering tot 14 dagen vóór aankomst 75%
• Bij annulering tot 48 uur vóór aankomst 90%
• Bij annulering tot 24 uur vóór aankomst 100%
• No show (geen aankomst zonder dat u geannuleerd heeft) 100%
Voorkom annuleringskosten door deel te nemen aan ons annuleringsfonds.
ANNULERINGSFONDS
Deelname aan het annuleringsfonds is vrijblijvend. U loopt altijd het risico dat u uw verblijf moet
annuleren vóór de gereserveerde aankomstdag. Dit kan het geval zijn wegens ziekte, ongeval of enig
andere onvoorziene omstandigheid. Door deel te nemen aan het annuleringsfonds sluit u uit dat u in
dat geval verblijfskosten*) moet betalen of krijgt u deze gerestitueerd. De kosten van deelname
bedragen 5% van de totale verblijfskosten. Pandemieën zijn niet verzekerd door ons
annuleringsfonds.
*) Verblijfskosten = De kampeer- en/of verhuurgelden exclusief reserveringskosten, voorkeurskosten
en bijdrage Annuleringsfonds.
VOORKEURSKOSTEN
Indien u een specifiek plaatsnummer wilt reserveren, betaalt u voorkeurskosten. Indien u ons de
keus geeft uit 3 of meer plaatsen, betaalt u dit niet. Wij behouden in dit laatste geval het recht voor
om tot op de aankomstdag te wisselen binnen deze 3 plaatsnummers. Indien u 3 plaatsen of meer
boekt op 1 naam/adres, berekenen wij 1 x voorkeurskosten.
RESERVEREN
We vragen u bij voorkeur te reserveren via de website: www.koningshofholland.com/nl/zoek-enboek/ Binnen 21 dagen nadat u onze reserveringsbevestiging heeft ontvangen, betaalt u 50% van de
nota. 21 Dagen vóór aankomst betaalt u het restant. Bij een reservering met aankomst binnen 21
dagen betaalt u het volledige bedrag vóór de aankomstdatum.
BORG
Voor de verhuuraccommodaties betaalt u een borg van € 50,-. Wij behouden ons het recht voor om
(een gedeelte van) dit bedrag niet terug te betalen ingeval u tijdens uw verblijf schade aan onze
eigendommen heeft veroorzaakt. Dit omvat ook de regels met betrekking tot uw vertrek. U wordt
geacht uw huuraccommodatie bezemschoon(geveegd) achter te laten, inclusief een schone keuken
en inventaris. U laat geen afval achter en levert uw gehuurde bedlinnen in bij de receptie. Indien u dit
nalaat, zullen we de extra kosten inhouden op de terug te betalen borg.

