
Algemene Voorwaarden "Camping Bozanov" 

1. Reserveringen 
Het reserveren van "Camping Bozanov" kan zowel per mail als via het reserverings-
formulier op de website www.bozanov.nl geschieden. Wij sturen u zo spoedig mogelijk 
onze bevestiging met daarbij de algemene voorwaarden en factuur toe. De aanbetaling 
van 25% van de totale reissom dient binnen de periode van 14 dagen na factuurdatum 
op onze rekening te worden voldaan. Wanneer de aanbetaling is gestort, wordt de 
reservering definitief en bent u aansprakelijk voor de resterende reissom.  

2. Betaling 
25% van de totale reissom dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons te worden 
overgemaakt. Het restant van de totale reissom moet uiterlijk 5 weken voor 
aankomstdatum zijn overgemaakt.  
Bij reservering binnen 5 weken voor aankomst dient het totaal verschuldigde bedrag 
gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. 
Bij overschrijding van de betalingstermijnen behouden wij ons het recht voor de 
reservering te annuleren. 

3. Bijkomende kosten 
De reserveringskosten bedragen 130 Kc per reservering.  
Toeristenbelasting bedraagt 20 Czk per persoon per nacht. Onder voorbehoud van 
prijswijzigingen.  

4. Annulering 
Wilt u om een dringende reden een boeking annuleren? Dan dient u dit schriftelijk te 
doen en bij voorkeur per aangetekend schrijven. U blijft echter aansprakelijk voor 
onderstaande annuleringskosten en dient hiervoor zelf een annuleringsverzekering af 
te sluiten. 
De annuleringskosten op basis van het totale reissom bedragen bij annulering: 

- tot 14 dagen na datum van de reserveringsbevestiging 0%, m.u.v. reserveringen 
binnen 35 dagen voor aankomst  

- tussen 14 dagen na reserveringsdatum en 35 dagen voor aankomst 25 % 

- tussen 35 dagen voor aankomst en 7 dagen voor aankomst 75 % 
 
- tussen 7 dagen en de dag van aankomst 100% 
 
5. Aankomst en vertrek 
De gereserveerde kampeerplaats is op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur 
beschikbaar. Op de vertrekdatum dient de plaats voor 's middags 12.00 uur schoon te 
zijn achtergelaten.  
Bij verlate aankomst zonder bericht heeft “Camping Bozanov” het recht om de 
gereserveerde kampeerplaats 24 uur na de afgesproken aankomstdatum aan derden 
te verhuren.  
Bij verlate aankomst met berichtgeving wordt altijd de aankomstdatum vermeldt op de 
factuur aangehouden. Ook bij eerder vertrek wordt de door u vermelde vertrekdatum 
aangehouden.  

6. Aansprakelijkheid 
Voor schade, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden, die u tijdens het 
verblijf zouden kunnen overkomen, zijn wij niet aansprakelijk te stellen. Bij klachten of 
problemen dient u direct ter plaatse contact op te nemen met de eigenaar. 

7. Bijzondere omstandigheden 
Wanneer Recreatie Bozanov SRO door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen 
zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden 
zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Hiervan zal direct kennis worden 
gegeven aan kampeerder, indien mogelijk onder aanbieding van een alternatief. Bij 
het niet aanvaarden van dit alternatief zullen wij het reeds betaalde bedrag 
terugstorten. De deelnemer heeft alleen recht om dit bedrag terug te vorderen. 


