GENERELLE SALGSBETINGELSER

Enhver booking indebærer accept af campingpladsens regler og nedenstående betingelser.
Alle reservationer er nominative og kan under ingen omstændigheder overdrages eller
videreudlejes. Mindreårige børn accepteres ikke, medmindre de er ledsaget af en værge.
Reservationen træder først i kraft efter campingpladsens godkendelse og efter modtagelse
af den fulde reservationspris (turistskatten kan betales ved ankomsten til campingpladsen)
eller efter modtagelse af et depositum svarende til mindst 50 % af reservationsprisen, hvis
du har din egen afbestillingsforsikring.
Reservationsgebyret refunderes ikke og fratrækkes ikke fra det samlede beløb for opholdet.
Uden forudgående skriftlig eller telefonisk meddelelse fra dig vil pladsen eller lejeboligen
blive stillet til rådighed 24 timer efter den planlagte ankomstdato.
Du kan til enhver tid kontakte os for at ændre din reservation gratis inden for rammerne af
vores tilgængelighed.
Afbestilling: I tilfælde af afbestilling op til 60 dage før ankomst refunderes depositummet
minus reservationsgebyret.
Du har mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring til 3,5 % af opholdets pris på
reservationstidspunktet.
COVID: Den forsikring, vi tilbyder, dækker de fleste COVID-situationer.
Hvis øen Ibiza lukkes, f.eks. i 2020-sæsonen, tilbyder vi alle vores kunder en "Covid-kredit"
eller mulighed for at søge om tilbagebetaling.
Administrationsgebyr: 25 euro for reservationer (beliggenhed og leje).
Der gives ingen reduktion i tilfælde af sen ankomst.
For en plads skal restbeløbet for opholdet og turistskatten betales senest på ankomstdagen
på campingpladsen.
For udlejning skal restbeløbet for opholdet betales på reservationstidspunktet eller senest 1
måned før din ankomst.
Alle besøgende skal melde sig i receptionen og betale den gældende takst for ophold på
campingpladsen på mere end 30 minutter.
Depositum: Skal opkræves ved ankomst og tilbagebetales ved afrejse (undtagen i tilfælde af
tab eller beskadigelse).
Gebyrer:
- 10 euro pr. kort til adgangskontrol.
- 50 € for nomadetelte og nostalgiske campingvogne.
- 100€ for leje af boligen.
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Kæledyr: Husdyr er kun tilladt, hvis de er registreret på forhånd og holdes i snor mod et
dagligt gebyr, kun i campingvognsområdet og i nostalgiske campingvogne.
Vaccinationspapirer skal fremvises i receptionen.
De må ikke efterlades alene eller låses inde i fravær af deres ejere, som er ansvarlige for
dem. Det er obligatorisk at have et vaccinationsbevis for rabies. Adgang til de sanitære
faciliteter er forbudt for dyr. Hunde af 1. og 2. kategori er forbudt på campingpladsen.
Forsikring: Campingpladsen fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af tyveri, brand, dårligt
vejr osv. og i tilfælde af ulykker, som lejeren er civilretligt ansvarlig for.
I tilfælde af skader på faciliteterne, udstyr eller andre skader forbeholder ledelsen sig ret til
at kræve erstatning.
Der er et pengeskab til rådighed i receptionen til opbevaring af værdigenstande eller
dokumenter.
Regler og bestemmelser: Regler og bestemmelser kan findes i receptionen og i programmet
"Camping La Playa Ibiza". Alle personer, der kommer ind på campingpladsen, er forpligtet til
at overholde de interne regler. I tilfælde af manglende overholdelse af reglerne forbeholder
ledelsen eller dens repræsentant sig ret til at bortvise uden varsel.
Ankomst/afrejsetidspunkt: Ankomst fra kl. 17.00 og afrejse indtil kl. 12.00. I modsat fald kan
der opkræves en ekstra overnatning. Vi anbefaler, at du giver os besked om dit forventede
ankomsttidspunkt pr. e-mail, især hvis du sandsynligvis bliver forsinket.

