Reserveren:
Via ons reserveringssysteem kun je direct online boeken of bel ons om te reserveren.
Wij zijn te bereiken via mail of via ons telefoonnummer 0049 63618287
Na de reservering versturen wij een bevestiging. Bij de bevestiging van de reservering is de factuur
als bijlage bijgesloten.
Betaling:
Een reservering is pas definitief indien 30% aanbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van de
voorlopige bevestiging is ontvangen op onze rekening.
De aanbetaling voor een accommodatie en kampeerplek:
bedraagt 30% van het totaalbedrag . Dit bedrag dient binnen 14 dagen op rekening te zijn
bijgeschreven. Bij niet op tijd betalen, vervalt de reservering. Wij sturen geen mail als de reservering
vervallen is. Na ontvangst van de aanbetaling is het een definitieve boeking.
Het restbedrag (accommodatie en kampeerplek):
Het restant van de rekening dient uiterlijk 4 weken voor de aankomst datum op onze rekening te zijn
gestort. Vindt de boeking plaats binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode, dient het
volledige bedrag ineens te worden voldaan.
Annulering:
Mocht het zo zijn dat uw vakantieplannen wijzigen na uw reservering, dan zien wij uw aanbetaling als troost voor het
onverwacht leegkomen van de plaats.
Ongebruikte nachten
Ieder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek) door eigen toedoen kan
geen aanleiding geven tot een terugbetaling. (Dat betekend dat wij geen geld terug geven.) Wij
adviseren een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Natuurlijk zijn we bereid om
bevestigingen te sturen van reservering, betalingen en annulering.
Annulering door toedoen van Camping Donnersberg Pfalz GmbH
In geval van annulering door toedoen van Camping Donnersberg, behalve in geval van overmacht, zal
het verblijf volledig worden terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de
betaling van schadevergoedingen en interesten.
Reserverings-, betalingsvoorwaarden:
Onze reserverings- betalingsvoorwaarden zijn ten alle tijden onverminderd en zonder enige restitutie
van toepassing; door te reserveren verklaart u zich hiermee volledig akkoord.
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