Algemene voorwaarden voor het gebruik van de camping
§ 1 Sluiting van het contract
De lease-overeenkomst voor een parkeerplaats in het meer-camping-Altenburg Pahna komt bij de betaling van de bedragen die
in de reserveringsbevestiging aanbetaling op de vervaldag of met de ondertekening de prestaties van het onderzoek op de dag
van aankomst. Als de borg te betalen zal worden geannuleerd op de dag na de vervaldag van betaling zonder verdere
informatie. Voor groep toepassingen zijn onder meer de persoon die verantwoordelijk is voor de groep (= huurders) van de
aanvraag voldoet aan de overeenkomst voor alle leden van de groep en zijn verantwoordelijk voor naleving van de
contractvoorwaarden voor alle groepsleden en bezoekers van de groep. Tenzij anders is overeengekomen, wordt deze
geannuleerd wegens niet te controleren op de komst klok 21.00 uur.
§ 2 Prijzen en betaling
De hoogte van de camping huurprijs per nacht en mogelijke kortingen komen overeen met de geldige prijslijst. Daarnaast zijn
eventuele kortingen zijn beschikbaar. Maak gebruik van onze diensten.
De betaling van de huur dient bij aankomst contant of met pinpas. De borg wordt in rekening gebracht voor deze parkeerplaats
daar. Het wetsvoorstel aangenomen een depot voor elke toets voor een bedrag van 10,00 € wordt gestort.
Als een betaling wordt overeengekomen dag van vertrek, moet dit worden gedaan bij het vertrek tussen 11.00 und 14.00 uur.
§ 3 Aankomst en vertrek
Aankomst: 09:00 tot 21:00 uur Vertrek: 08:00 tot 15: 00 uur, late check-out tot 18:00 uur op 5,00 meerprijs € per parkeerplaats
§ 4 run-in van auto's en het parkeren van auto's
De huurovereenkomst moet in geboekt en betaald parkeerterrein op de overeengekomen plaats. Ban: 23:00 bis 07:00 klok
Extra auto's en parking gratis door de gasten buiten. De ingang van een extra voertuig bij aankomst en de dag van vertrek is
9:00 tot 13:00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur beschikbaar voor een prijs van 2,00 € per twee uur. Daarnaast wordt een borg te
betalen 20 €, die niet wordt terugbetaald binnen time-out.
Met de komst van groepen van speciale regels van toepassing in § 8
§ 5 / Annulering / voortijdig vertrek
De ontbinding van de overeenkomst te allen tijde, voor alle duidelijkheid, is dit alleen ondertekend door de huurder schriftelijk.
De annulering is de ontvangst van de kennisgeving van opzegging. Elke keer als een annulering administratiekosten in rekening
gebracht € 10,00. De annuleringskosten zijn minder dan 14 dagen voor aankomst in het bedrag van de storting. Om financiële
verliezen te voorkomen, raden wij u een reisverzekering bij een verzekeraar naar keuze. Als je voortijdig vertrekt, is er geen
verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van de huur.
§ 6 Het gebruik van het veld
De indeling van de parkeerplaats in het contract is met het aantal personen en uitsluitend door de personen die in de applicatie.
Er kunnen maximaal 4 bezoekers kunnen naar de parkeerplaats 9:00 tot 22:00 uur alleen in de aanwezigheid van de huurder in
overeenstemming met deze voorwaarden en de omgeving en camping regels. De huurder van de parkeerplaats is aansprakelijk
voor haar bezoekers.
Brengen van een huisdier is mogelijk op afspraak en betaling van de vergoeding. Voor de hond is aangelijnd.
§ 8 Speciale arrangementen voor groepen
Groepen kunnen worden toegevoegd aan een beperkte mate door vooraf te reserveren op de camping. Het mag alleen worden
gebruikt door de hoeveelheid ruimte toegewezen vermelde personen in de toepassing. De huurder is verantwoordelijk voor alle
leden van de groep en bezoekers van de groep, in het bijzonder de volledige registratie en betaling van de huur. De huurprijs
dient bij aankomst. De standplaatsen worden toegewezen na betaling van de huur of een aanbetaling van 50% van de
huursom. Het saldo is het gevolg bij aankomst. Daarnaast zal een minimale storting van 50,00 € bij aankomst in rekening
gebracht. Alleen de auto's die in de huurovereenkomst kan rijden naar de camping en wordt uitgeschakeld. Tijdens de
aankomst-en vertrektijd (maximaal 2 uur elk) aan de huurder een borg van € 10,00 per twee belangrijke barrières worden
gegeven, hetgeen mogelijk is door het rijden tegelijkertijd een maximum van 2 auto's. De aankomst en vertrek moet worden
georganiseerd door de huurder. In geval van te late levering van de belangrijkste per enkele dagen betalen voor auto's zal
bovendien in rekening gebracht. Bezoekers van parkeren buiten de betaalde parkeerplaatsen. Het uitvoeren van vergaderingen
en de voordelen van de toonhoogte van meer dan 4 bezoekers van 9:00 bis 22:00 klok is alleen toegestaan met toestemming
van het management. Daarom zullen extra kosten aanrekenen.
§ 7 Aansprakelijkheid
Voor het gebruik van het kamp door collega-reizigers en bezoekers van de huurder schade toe aan de aansprakelijkheid van de
huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de huurder de geparkeerde auto's en inventaris alsmede schade
veroorzaakt door derden, daden van God, en wilde dieren maar ook bij ongevallen gebracht als gevolg van het terrein
aangetroffen dicht bij de natuur.
§ 8 Klachten
Klachten moeten gemeld worden bij de parkeerplaats tot twee uur na aankomst bij de receptie. We zijn blij om op korte termijn
uit te voeren door tekortkomingen te verhelpen die verbeteringen of een andere standplaats aan te bieden. Intimidatie door
derden te proberen in der minne te regelen.
§ 9 gebied en camping regels
Het gebied en de camping regels maken deel uit van het contract en wordt aanvaard met een handtekening op documenten in
de aanvraag van de huurder voor alle bewoners en bezoekers. Ter referentie van de huurders van de rest van het park en
campings van ernstige schending van contractuele bepalingen of het gebied en de camping de regels van de huursom niet
worden gerestitueerd.
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