ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Elke reservering impliceert de aanvaarding van het campingreglement en de hieronder
vermelde voorwaarden.
Alle reserveringen zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen of
onderverhuurd. Minderjarigen worden niet geaccepteerd, tenzij zij vergezeld zijn van een
wettelijke voogd.
De reservering wordt pas effectief na akkoord van de camping en na ontvangst van de
volledige reserveringsprijs (de toeristenbelasting kan bij aankomst op de camping worden
betaald); of na ontvangst van de aanbetaling die overeenkomt met ten minste 50% van de
reserveringsprijs indien u een eigen annuleringsverzekering heeft afgesloten.
De reserveringskosten worden niet terugbetaald of in mindering gebracht op het
totaalbedrag van het verblijf. Zonder voorafgaande schriftelijke of telefonische kennisgeving
van uw kant, zal de staanplaats of huuraccommodatie 24 uur na de geplande
aankomstdatum beschikbaar zijn.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw reservering kosteloos te wijzigen
binnen de grenzen van onze beschikbaarheid.
Annulering: Bij annulering tot 60 dagen voor uw aankomst wordt de aanbetaling minus de
reserveringskosten terugbetaald.
U heeft de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten voor 3,5% van de prijs
van het verblijf op het moment van de boeking.
COVID: De verzekering die wij aanbieden dekt de meeste COVID-situaties.
Als er een sluiting is van het eiland Ibiza, zoals voor het seizoen 2020, bieden wij al onze
klanten een "Covid Credit" of de mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen.
Administratiekosten: 25 euro voor boekingen (locatie en huur).
Er wordt geen korting verleend in geval van verlate aankomst.
Voor een staanplaats moet het saldo van het verblijf en de toeristenbelasting ten laatste op
de dag van uw aankomst op de camping betaald worden.
Voor huuraccommodaties moet het saldo van het verblijf bij de reservering worden betaald
of uiterlijk 1 maand voor uw aankomst.
Alle bezoekers moeten zich melden bij de receptie en moeten het geldende tarief betalen
voor een verblijf van meer dan 30 minuten op de camping.
Waarborgsommen: Te vragen bij aankomst en terug te geven bij vertrek (behalve in geval
van verlies of beschadiging).
Vergoedingen:
- 10 euro per kaart voor toegangscontrole.
- 50€ voor nomadententen en nostalgische caravans.
- 100€ voor de huur van de accommodatie.
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Huisdieren: Huisdieren worden alleen geaccepteerd indien vooraf aangemeld en aangelijnd
tegen een dagelijkse vergoeding, alleen in de Caravan Area en Nostalgia Caravans.
Vaccinatieboekje moet bij de receptie worden overlegd.
Ze mogen niet alleen worden gelaten of worden opgesloten in afwezigheid van hun
eigenaars, die verantwoordelijk voor hen zijn. Het inentingsbewijs tegen hondsdolheid is
verplicht. De toegang tot de sanitaire voorzieningen is verboden voor dieren. Honden van
1ste en 2de categorie zijn verboden op de camping.
Verzekering: De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand,
slechte weersomstandigheden, enz. en in geval van ongevallen waarvoor de huurder
burgerlijk aansprakelijk is.
In geval van schade aan de voorzieningen, uitrusting of andere schade, behoudt de directie
zich het recht voor een schadevergoeding te eisen.
Bij de receptie is een kluis beschikbaar voor het opbergen van waardevolle voorwerpen of
documenten.
Regels en voorschriften: Het huishoudelijk reglement is te vinden bij de receptie en in de
applicatie "Camping La Playa Ibiza". Alle personen die de camping betreden zijn verplicht het
huishoudelijk reglement na te leven. In geval van niet-naleving van het reglement behoudt
de directie of haar vertegenwoordiger zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving tot uitzetting over te gaan.
Aankomst/vertrektijden: Aankomst vanaf 17.00 uur en vertrek tot 12.00 uur. Anders kan
een extra nacht in rekening worden gebracht. Wij raden u aan ons uw geschatte
aankomsttijd per e-mail te laten weten, vooral als u waarschijnlijk vertraging zult oplopen.

