
1. BOEKINGEN 

Online : www.vakantieoordenenergie.nl 

Telefonisch : 06 - 50 22 79 93 

Wij zijn het best bereikbaar van 19.00 uur tot 21.00 uur.  

2. HUURPRIJZEN 
De huursombedragen van het tarievenblad zijn in euro’s voor leden 
van de vereniging. Voor niet-leden geldt eenmalig voor een kalen-
derjaar een toeslag van € 40,00 en met ingang van 2019 € 50,00.  

Huurbedragen zijn inclusief:  

BTW, toeristenbelasting, administratiekosten, gebruik water en 
energie (excl. het opladen van een elektrisch auto), televisie, inter-
net, lakenpakketten en eindschoonmaak.  

De tarieven zijn gebaseerd op het lage BTW tarief.  

7. ANNULERING DOOR HUURDER 

Indien een reservering door de huurder wordt geannuleerd worden 

de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: 

 Bij annulering tot 6 weken (exclusief) voor de aankomst-
dag: 25% van de huursom 

 Bij annulering vanaf 6 weken (inclusief) tot 4 weken 
(exclusief) voor de aankomstdag: 60% van de huursom 

 Bij annulering vanaf 4 weken (inclusief) tot de aankomst-
dag: 90% van de huursom 

 op de dag van aankomst of later de gehele huursom  

In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur.  

Wij adviseren u voor deze kosten een annuleringsverzekering af te 

sluiten bij uw eigen verzekeraar. 

10. KAMPEREN 
Op onze bungalowparken geldt dat kamperen, in welke vorm dan 

ook, niet is toegestaan.  

4. (AAN)BETALINGEN 
Bij elke boeking dient een aanbetaling van 25% te worden voldaan 

binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging van de reserve-

ring.  

Het totale factuurbedrag dient uiterlijk zes weken voor aanvang 

van het verblijf te zijn betaald.  

Betalingen kunnen uitsluitend worden verricht door overmaking op 

bankrekening NL39ABNA0438957547 ten name van:  Stichting 

Vakantieoorden Energie te Capelle aan den IJssel,  onder vermel-

ding van het reserveringsnummer. 

Wanneer de factuur niet op tijd wordt betaald, heeft het bestuur 

het recht de reservering te annuleren zonder teruggaaf van de 

eventueel al ontvangen betalingen. 

14. VERHUUR IN DE WINTERMAANDEN 
In de periode oktober (na de herfstvakantie) tot en met april is het 

mogelijk voor een langere periode een bungalow in Boszoom te 

huren. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ver-

huur. 

5. WIJZIGING RESERVERING 
Wijziging van een reservering kan uitsluitend via de afdeling Ver-

huur. Wijziging van de gereserveerde periode is slechts mogelijk 

tot uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf. Binnen deze 

8 weken zijn de annuleringsbepalingen van kracht.  

Voor iedere mutatie wordt € 15,00 in rekening gebracht. 

BOEKINGSVOORWAARDEN    
Daar waar deze boekingsvoorwaarden niet in voorzien beslist het bestuur.                   Roken is niet toegestaan in onze bungalows 

6. BORGSOM 
Bij aankomst in ons park Boszoom dient contant een borgsom van 

€ 50,00 te worden voldaan. Bij vertrek wordt dit bedrag terugbe-

taald indien de bungalow in goede staat is achtergelaten en onder 

aftrek van kosten voor breuk en vermissing van inventaris. 

In park Zeeduinen wordt de borg op uw factuur in rekening ge-

bracht en wordt na controle van de bungalow bij geen gebreken 

binnen 14 dagen teruggestort.  

8. AANKOMST EN VERTREK 

Nadat het hele huurbedrag is betaald, ontvangt u een toegangsbe-

wijs, waarmee u zich op de dag van aankomst bij de beheerder 

kunt melden.  

Bij aankomst dient door de huurder een geldig legitimatiebewijs te 

worden getoond en het thuis ingevulde nachtregister te worden 

afgegeven.  
 
U wordt verwacht tussen 15.00 en 19.00 uur.  

Veranderingen in de geplande aankomst en/of vertrek(dagen) 

dient u tijdig aan de beheerder te melden.  

 Beheerder Boszoom: 06-25275163 

 Beheerder Zeeduinen: 0187-682455 b.g.g. 06-20420976 

Het vertrek is uiterlijk 10.00 uur.  

N.B. De tijd welke het schoonmaakteam moet wachten op uw ver-
trek wordt aan u doorberekend à € 40,00 per schoonmaker per uur.  

13. HUISDIEREN 
Op onze parken Boszoom en Zeeduinen is één huisdier (hond of 

kat) per bungalow toegestaan indien deze niet huisdier vrij zijn.  

In de bungalows Castor en Pollux zijn twee huisdieren toegestaan. 

De kosten zijn € 20,00 per huisdier. Honden dienen op het park te 

zijn aangelijnd en buiten het park te worden uitgelaten. Meer of 

andere huisdieren zijn niet toegestaan.  

12. KORTINGSREGELINGEN VOOR LEDEN  
De regelingen worden niet gecombineerd met andere kortingsrege-

lingen. De hoogste korting geldt.  

VROEGBOEKKORTING:  

Als u voor 1 maart minimaal een week in de zomervakantie in park 

Boszoom reserveert, periode aangeduid in het tarievenblad met $, 

dan geldt een korting op de huurprijs van 10%.  

MEERDERE WEKEN KORTING: 

Wanneer u een bungalow 10 dagen of langer aaneengesloten re-

serveert, ontvangt u € 30,00 korting per week met ingang van de 

tweede week in de periode aangeduid met # in het tarievenblad. 

9. BEDLINNEN/DEKBEDDEN 
Per persoon wordt bij aankomst in het vakantiepark bedlinnen in 

bruikleen overhandigd. Na een week kan het gebruikte bedlinnen 

gratis worden omgeruild voor schoon bedlinnen.  

De prijs voor extra bedlinnen bedraagt voor Boszoom en Zeeduinen      

€ 5,00 per set. 

3. VERHUUR AAN DERDEN 
Leden kunnen uitsluitend voor zichzelf tegen ledenprijs één of 

meerdere bungalows huren. Het is niet toegestaan aan derden 

onder te verhuren. 

11. KINDERMEUBILAIR 
Er zijn een beperkt aantal kinderbedjes (zonder bedlinnen), kin-

derstoelen, kinderboxen en babybadje (alleen Boszoom) aanwezig. 

Altijd vooraf reserveren bij de afdeling verhuur!                           

Wij rekenen hiervoor geen extra kosten.  

In Amicitia , Aurora en Ceres kunnen kinderbedjes alleen in de 

ouderslaapkamer geplaatst worden.   

15. MAXIMALE BEZETTING 
Er mogen nooit meer personen overnachten dan het maximaal toe-

gestaan aantal personen voor de gehuurde bungalow. Baby’s tot 2 

jaar tellen niet mee voor de bezetting. 

In de 6 persoons bungalows in park Boszoom (Diana, Rhenus en 

Minerva) kan voor een 7e persoon een opklapbed met toebehoren 

worden aangevraagd. Kosten hiervan zijn € 12,50.  

17. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN/OVERMACHT 

Indien Vakantieoorden Energie door overmacht genoodzaakt is een 

reservering te annuleren, is zij verplicht de huurder hiervan on-

middellijk in kennis te stellen. Bij overmacht kan het bestuur van 

Vakantieoorden Energie niet aansprakelijk worden gesteld voor de 

geleden schade. 

Daar waar deze boekingsvoorwaarden niet in voorzien beslist het 

bestuur. 

16. AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE 

Elke online reservering wordt in ons systeem geboekt als een op-

tie. Na controle op het lidmaatschap van de vereniging zal door de 

afdeling verhuur deze optie worden omgezet in een reservering. 
 
Op de online boekingen is de wettelijke bedenktijd voor koop op 

afstand NIET van toepassing. Uw reservering is na acceptatie van 

de afdeling verhuur definitief! 
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