Voorwaarden Kampari
Algemene en annuleringsvoorwaarden
1. RESERVERING
Reserveren is mogelijk door op www.Kampari.nl de stappen van het boekingssysteem te doorlopen. Wanneer u
vragen heeft of problemen tegenkomt bij het boeken, dan kunt u direct contact opnemen via info@kampari.nl.
Bij het kopen op afstand (dus via telefoon, internet of post) geldt binnen de EU het herroepingsrecht, ook wel
de bedenktijd genoemd. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer u een accommodatie huurt bij
Kampari. Dat betekent dat de reservering, die u maakt wettelijk definitief is. Tussen u en Kampari komt een
overeenkomst tot stand op het moment dat u de schriftelijke bevestiging met factuur van Kampari ontvangt.
2. BETALINGEN
Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom direct te worden voldaan. De
betaling van het resterende bedrag , alsmede de borg, dient uiterlijk 2 weken voor de datum van aankomst
door Kampari ontvangen te zijn. Bij reservering binnen 2 weken dient het totaal verschuldigde bedrag
gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behoudt
Kampari zich het recht voor de reservering te annuleren. Reeds betaalde bedragen zullen niet worden
geretourneerd.
3. PRIJZEN
De prijzen voor een bepaald jaar zullen, behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene BTW toeslagen,
heffingen en overheidstoeslagen en werkelijke evidente vergissingen, ongewijzigd blijven gedurende dat
betreffende jaar. Op www.Kampari.nl krijgt u tijdens het reserveren een prijsopgave op uw beeldscherm.
Hoewel deze prijzen met de uiterste zorg in het systeem zijn geplaatst, behoudt Kampari zich het recht voor om
terug te komen op een prijsopgave. Prijzen zijn inclusief BTW.
4. BORG
Kampari brengt een borg in rekening. Het bedrag zal binnen een week na het vertrek, mits de accommodatie
zonder schade aan inventaris opgeleverd, worden terug gestort op de rekening van de boeker.
5. ANNULEREN
5.1. Bij annulering tussen de datum van de reserveringsbevestiging en 2 weken voor aankomst wordt 50% van
de totale huursom + reserveringskosten in rekening gebracht.
5.2. Bij annulering tussen 2 weken voor de aankomst en 1 week voor aankomst wordt 90% van de volledige
huursom in rekening gebracht.
5.3. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de aankomst zelf wordt de volledige huursom in
rekening gebracht.
5.4. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen
plaats.

6. AANKOMST EN VERTREK
De aankomst- en vertrektijden vindt u terug op uw reserveringsbevestiging. Direct na aankomst dient u
eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris bij ons te melden. Op de dag van vertrek dient u de
accommodatie opgeruimd achter te laten.
7. HUISDIEREN
Huisdieren zijn alleen toegestaan in de accommodaties waarin dit is aangeven. Huisdieren mogen niet vrij
rondlopen en mogen niet worden uitgelaten op het terrein.
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8. ROOKVRIJ
Alle accomodaties zijn rookvrij.
9. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS
9.1. Kampari kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of
door gebruikers van de via het recreatiebedrijf aangeboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is
ontstaan. Deelname aan de door Kampari of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor
eigen risico.
9.2. Gasten dienen de gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd wenst te zien door de op
zijn terrein aanwezige gasten.
9.3. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk bij schade aan de eigendommen van Kampari
10. INTERNETGEBRUIK
10.1. Kampari biedt de gasten toegang tot het internet aan via een WiFi-hotspot
10.2. De gasten zijn verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke harden software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter
beveiliging van computer of besturingssysteem.
10.3. Kampari is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van
storingen in het netwerk.
10.4. De gast(en) dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van verantwoordelijke en
zorgvuldige internetgebruikers verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Zij zullen zich
onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt
toegebracht aan Kampari in de breedste zin van het woord. De gast(en) zullen zich onthouden van het
bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die nietstroken met de reputatie van
Kampari als aanbieder van accommodaties.
10.5.Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik
door de gast(en), heeft Kampari het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet
geheel te blokkeren.
10.6. De huurder vrijwaart Kampari tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden
op enigerlei wijze op Kampari zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op
het gebruik dat door de gast(en) van internet is gemaakt.
11. PRIVACY
Kampari zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet
vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
12. OVERMACHT EN WIJZIGING
12.1. In het geval Kampari dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
voeren door overmacht, zal Kampari binnen 7 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de
overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode
etc.).
12.2 Overmacht aan de zijde van Kampari bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Kampari,
daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere
storingen of gebeurtenissen.
12.3. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit
binnen 7 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Kampari het
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of
teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Kampari zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding
van enige schade.
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