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Voorwaarden annuleringsfonds
Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling
verschuldigd.
Tenzij de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, m.u.v. door de overheid opgelegde prijsverhogingen.

Wanneer u geen annuleringsverzekering heeft en u sluit zich niet aan bij ons annuleringsfonds, dan geldt
het volgende:
* bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, betaalt u 15% van de overeengekomen prijs.
* bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, betaalt u 50% van de overeengekomen prijs.
* bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, betaalt u 75% van de overeengekomen prijs.
* bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, betaalt u 90% van de overeengekomen prijs.
* bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen huursom.
De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, indien de
plaats/caravan door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere
plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen huursom met een
minimum van € 25, - en een maximum van € 70, -.

Wanneer u zich aansluit bij ons annuleringsfonds dan geldt het volgende:
U wordt geadviseerd deel te nemen aan het annuleringsfonds De kosten bedragen 6 % van de huursom.
Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u tegen kosten van een annulering veroorzaakt door een van de volgende
gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (b.v. brief huisarts).
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Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval, de hoofdpersoon of een der deelnemers overkomen.
Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of
een der deelnemers.
Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de
hoofdpersoon of een der deelnemers.
Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
Het door de hoofdpersoon onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, waarvan de huur ingaat in de periode
30 dagen voor de aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de huur.
Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of veranderingen werkkring.
Het uitvallen van het door de hoofdpersoon van de reis te gebruiken vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig
van buiten komend onheil binnen 3- dagen voor de voorgenomen aankomstdag op de plaats van bestemming.
Deelneming aan het annuleringsfonds dient bij boeking te geschieden. Het annuleringsfonds loopt van de dag van
deelneming tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om bovenstaande reden, wordt
van het aantal niet genoten vakantiedagen in verhouding tot het aantal dagen van de huursom een percentage
terugbetaald.

