Voorwaarden annuleringsfonds
Op onze reserveringen zijn de RECRON-Voorwaarden Vakantieverblijven en Toeristische Plaatsen van
toepassing.
Annuleren is altijd vervellend, maar in de praktijk nooit uit te sluiten. Daarom hebben wij een
zogenaamd annuleringsfonds. Hiermee kunt u zich indekken tegen annuleringskosten. Het is
natuurlijk wel van belang dat er ook een werkelijk sprake is van een goede reden om tot annuleren
over te gaan. Om misverstanden te voorkomen, verwachten we dat u binnen 14 dagen na melding,
uw annulering van een officiële verklaring voorziet. Het annuleringsfonds houdt rekening met de
volgende gevallen:
* Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of een der deelnemers.
* Bij sterfgeval in de familie (1e of 2e graad) van de hoofdpersoon of een der deelnemers, d.w.z.
overlijden van partner, ouder, schoonouder, (klein-)kind, broer of zus.
* Echtscheiding of ontbinding van het huishouden van de huurders op wiens naam de reservering is
gesteld.
* Onvrijwillig werkloosheid van de hoofdpersoon.
* Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of
inboedel van de hoofdpersoon of een der deelnemers.
Deelname aan het annuleringsfonds is slechts mogelijk direct bij boeking. De kosten voor deelname
aan het annuleringsrisico zijn 5,5% van de huursom.
Het annuleringsfonds keert van de dag van deelneming tot een dag voor aankomst 100% uit. Dit
betreft het totaalbedrag van uw reservering minus de premie voor uw annuleringsregeling en de
reserveringskosten. In geval van vroegtijdig beëindigen van de vakantie wordt na afrekening van het
genoten aantal vakantiedagen de resterende reissom aan u terugbetaald. Ook hierbij geldt: de
resterende reissom minus de premie van uw annuleringsregeling en de reserveringskosten. Bij
annulering gaan wij er wel van uit dat u terstond het gehuurde object / kampeerplaats verlaat cq.
ontruimt.
Heeft u bij ons een annuleringsfonds niet aangesloten, dan zijn bij annulering de Recronvoorwaarden van toepassing.
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