Logees en overnachtende gasten

Chalet-, stacaravan- en seizoenplaatsen worden geboekt per gezin inclusief thuiswonende/studerende kinderen (t/m 20 jaar).
Wanneer familieleden, kennissen of vrienden gebruik willen maken van uw accommodatie of als uw (klein)kinderen gezellig
blijven overnachten, dan dienen zij door u (dus niet door de gast) d.m.v. het registratieformulier aangemeld te worden.

Particuliere verhuur

Ook particuliere verhuur is mogelijk, maar uitsluitend onder bepaalde voorwaarden.
Zodra de reservering (tussen u en uw huurder) definitief is en deze voldoet aan onderstaande voorwaarden, dient u dit door
middel van het registratieformulier in de bijlage aan ons te melden. Wij verzoeken u het registratieformulier volledig in te vullen
en de benodigde gegevens zelf op te vragen bij uw huurder.

Voorwaarden

▪ Particuliere verhuur mag uitsluitend plaatsvinden voor toeristische doeleinden.
▪ Verhuur mag in geen geval plaatsvinden via verhuurwebsites zoals bijvoorbeeld AirBNB of andere boeking platforms.
▪ Verhuur aan jongeren (onder de 21 jaar) en/of groepen is niet toegestaan.
▪ Huisdieren zijn niet toegestaan.
▪ Het ingevulde registratieformulier moet vooraf door u (dus niet door de gast) aangeleverd worden.
▪ De gast dient zich aan te melden tijdens de openingstijden van de receptie.
▪ Aanmeldingen die buiten onze openingstijden voor dezelfde of volgende dag worden gedaan, worden de eerstvolgende dag
verwerkt. Extra kosten die hiervoor door de gast worden gemaakt, kunnen niet verrekend worden.
Als verhuurder van uw accommodatie bent u verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden en het parkreglement
(dit om misverstanden en/of teleurstellingen te voorkomen). Het niet nakomen van deze voorwaarden zal kunnen leiden tot het
intrekken van onze toestemming m.b.t. de verhuur en kan leiden tot beëindiging van de standplaatsovereenkomst. Als u bij
voorbaat al enige twijfel heeft over uw aanmelding dan raden wij u aan om contact met onze receptie op te nemen voordat u
ons het registratieformulier toe laat komen.

Registratie

Wij verzoeken u om bij het registreren van uw logees, gasten en huurders de volgende stappen te volgen, zodat dit voor
iedereen zo soepel mogelijk verloopt:
▪ Lever het registratieformulier (zie andere bijlage) met alle gegevens zo ruim mogelijk van tevoren bij ons aan.
▪ Na ontvangst van het registratieformulier sturen wij een factuur met de verblijfskosten. Op het registratieformulier kunt u
aangeven of wij de factuur naar u, uw huurder, gast of logee moeten sturen.
▪ Mocht de periode van het verblijf en het aantal personen nog niet zeker zijn, raden wij u aan het maximale op te geven.
Mocht er te veel betaald zijn dan zal dit bij aankomst of tijdens het verblijf, verrekend worden.
▪ U kunt ook, indien gewenst, het registratieformulier bij de receptie ophalen en ingevuld inleveren.
Wij geven de sleutel van uw accommodatie alleen mee als wij van u het volledig, correct ingevulde registratieformulier hebben
ontvangen, de reservering voldoet aan de voorwaarden en de betaling is voldaan.

Tarieven 2022 en info

▪ Overnachtingstarief gasten, logees en huurders: € 4,90 (per nacht/per persoon vanaf 3 jaar) inclusief toegang tot het
Henschotermeer.
▪ Voor iedere extra auto geldt het tarief van € 3,50 (per auto, per nacht of dag).
▪ Aanmeldingen uitsluitend tijdens de openingstijden van de receptie.

Openingstijden receptie

Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.30 uur & 13.30 - 17.00 uur (na 17.00 uur alleen voor dringende gevallen en eventueel
voor aankomst na overleg). Tijdens schoolvakanties van maandag t/m zaterdag van 9.00 - 19.00 uur en op zondag van 9.30 10.00 uur (zondag is geen aankomst dag).
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag!
Met een hartelijke groet,
Familie van de Lagemaat & medewerkers

