ZORGELOOS BOEKEN BIJ KAMPEERBOS DE SIMONSHOEK
Bij Kampeerbos De Simonshoek kunt u met een gerust hart uw vakantie voor 2021 boeken. Met onze
soepele betalingsvoorwaarden en ook nog een corona-omboekgarantie kunt u nu al veilig uw vakantie
gaan plannen!
Bij reservering tot 7 dagen voor aankomst, voldoet u direct 50% van het totaalbedrag van de
reservering. Het restant van het totaalbedrag hoeft u pas bij aankomst of tot twee dagen voor
aankomst via een overschrijving te doen.
Bij reservering binnen 7 dagen voor aankomst verzoeken wij u direct het gehele bedrag over te maken.

OMBOEKEN I.V.M. CORONA
➢ Tot één dag voor aankomst mag u omboeken naar een andere periode/accommodatie in geval
van een:
* Gesloten grens
* Negatief reisadvies naar de regio waarin Kampeerbos De Simonshoek zich bevindt
* Quarantaineplicht bij aan- of terugkomst in combinatie met een negatief reisadvies
Bovenstaande dient vermeld te staan op de officiële website van de Nederlandse overheid.
Indien het boekingsbedrag hoger wordt, dan betaalt u het verschil bij. Indien de aanpassing
ervoor zorgt dat het boekingsbedrag lager wordt, dan krijgt u het verschil niet terug.
➢ Tot 28 dagen voor aankomst kunt u gratis de aankomst- en vertrekdatum van uw boeking
wijzigen, mits de beschikbaarheid dit toelaat. Indien u omboekt naar een duurdere periode,
betaalt u alleen het verschil. Geen wijzigingskosten. Is uw nieuwe periode goedkoper dan de
oorspronkelijke prijs, dan krijgt u het verschil niet terug.
➢ In geval van code Rood in de veiligheidsregio waaronder Kampeerbos De Simonshoek valt,
nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op indien uw boeking in de betreffende periode
valt en zullen wij u de mogelijkheid bieden om uw verblijf om te boeken naar een andere
periode. Een reeds gedane aanbetaling zullen wij niet retourneren.
➢ In geval van code Oranje in de veiligheidsregio waaronder Kampeerbos De Simonshoek valt,
kunt u indien gewenst contact met ons opnemen over het verplaatsen van uw reeds geboekte
vakantie.
Voor overige onverhoopte annuleringen adviseren wij u om een annuleringsverzekering af te
sluiten.
Voor meer informatie zijn wij te bereiken op 077 – 4661797 of info@simonshoek.nl. Wij helpen
u graag verder.

