Voorwaarden Combi-arrangementen 2019
Algemeen
Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn op alle
arrangementen van toepassing, evenals de Recronvoorwaarden toeristische plaatsen. De specifieke
voorwaarden voor het door u geboekte arrangement
staan op de volgende pagina.
Gebruik
Tijdens de arrangementsperiode mag u op de
overeengekomen
standplaats
een
origineel
kampeermiddel plaatsen voor recreatieve doeleinden.
Het gebruik is toegestaan aan de hoofdbewoner,
partner en thuiswonende kinderen (t/m 25 jaar).
Gebruik door derden
Niet-thuiswonende kinderen, kleinkinderen, overige
familieleden, vrienden en bekenden die van uw
kampeermiddel gebruik maken, dienen zich apart in te
schrijven als logé. Zij betalen zelf per persoon en per
huisdier het verschuldigde dagtarief. In bepaalde
gevallen is ook een bedrag per dag voor elektra
verschuldigd. Indien er vaker gebruik gemaakt wordt
van het arrangement, kan het voordeliger zijn een
logeerarrangement
te
boeken.
Gezien
het
familiekarakter van de camping is gebruik door alléén
jongeren niet toegestaan.
Betaling
Het arrangement dient vooraf volledig voldaan te zijn
voor de aangegeven data. Wanneer u de standplaats
later dan op de begindatum van het arrangement
betrekt, bent u het volledige arrangementsbedrag
verschuldigd. Wij garanderen dat de standplaats op de
door u aangegeven aankomstdag beschikbaar is. Wij
behouden ons het recht voor in de tussenliggende
periode de standplaats te gebruiken. Er vindt dan geen
restitutie van het arrangementbedrag plaats. Bij het
voortijdig verlaten van de standplaats eindigt
automatisch het arrangement. Niet benutte dagen
vervallen en worden niet gecompenseerd of uitbetaald.
Ze kunnen evenmin worden overgedragen aan
anderen. De dagen dat u verhinderd bent om van uw
arrangement gebruik te kunnen maken, worden niet
gecompenseerd met extra dagen. De tarieven zijn
gebaseerd op een gemiddeld aantal overnachtingen en
niet op het maximum aantal.

Annulering
Deelname aan het annuleringsfonds is aan te bevelen. Bij
annulering zal het uit te keren bedrag worden bepaald
aan de hand van het aantal resterende overnachtingen.
Het uit te keren bedrag kan nooit meer bedragen dan het
voor het volledige arrangement betaalde bedrag,
verminderd
met
annuleringskosten
en
het
deelnamebedrag aan het annuleringsfonds. Details over
het
annuleringsfonds
staan
online
op www.strandcampinggroede.nl/nl/documenten-envoorwaarden, of u kunt deze ophalen bij de receptie.
Standplaats
Kampeermiddelen dienen geplaatst te worden volgens
instructies van de camping. U vindt de opbouwrichting op
de plattegrond. Dit staat aangegeven met een streepje
achter het plaatsnummer. Om veiligheidsredenen dient u
een minimumafstand tussen de verschillende kampeermiddelen aan te houden. Hierbij geldt als richtlijn dat
kampeermiddelen zover mogelijk in de hoek van het
veldje dienen te staan, met de auto’s ertussenin. Indien
de standplaats voorzien is van een schelpenverharding
plaatst u uw caravan en voortent volledig op de schelpen
met de ingang naar het midden van het veld.
Honden & afrastering
a) Huisdieren zijn op de meeste plaatsen toegestaan,
mits
zij geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn.
b) Er zijn ook velden waar een verblijf met de hond niet
is toegestaan. Hier zijn huisdieren van logees of
bezoekers eveneens niet welkom. Dit zijn de plaatsen:
G51 t/m G62

K1 t/m k16

X25 t/m X41

Het plaatsen van een flexibele afscheiding en/of
afrastering is beperkt toegestaan. De afrastering mag
naast het kampeermiddel geplaatst worden. Indien u
meer ruimte wilt gebruiken kan de afrastering eventueel
ook tot maximaal 1 meter (vanaf het schelpenvak) voor
uw kampeerplaats geplaatst worden
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Een grotere flexibele afrastering is toegestaan op de
kampeerplaatsen:
2-78 t/m 2-83
3-137 t/m 3-144
J81, K52
4- 252 t/m 4-265
U21 t/m U26
W1, W3, W5, W7
De dagen dat u niet aanwezig bent dient de afrastering
volledig verwijderd te zijn. Op alle overige plaatsen
dient uw viervoeter steeds aangelijnd te zijn. Meer
informatie over dit onderwerp en de gedragsregels
vindt u in onze folder in de receptie.
Auto
Uw auto dient u op de eigen standplaats te parkeren of
op een extra, door u te reserveren, parkeerplaats.
Er zijn op de camping helaas geen andere parkeermogelijkheden.
Maaien en snoeien
Strandcamping Groede zorgt ervoor dat het gras op de
standplaatsen regelmatig wordt gemaaid. Om uw
plaats goed te kunnen maaien en omwille van mogelijk
gevaar bij storm, dienen windschermen, partytenten,
parasols en terrasmeubilair bij uw afwezigheid volledig
verwijderd te zijn of in de voortent te staan. Bij
(mogelijk) onveilige situaties wordt de plaats niet
gemaaid. Omdat wij niet vlak langs uw voortent, onder
de scheerlijnen en onder de dissel kunnen maaien,
adviseren wij u het gras hier zelf kort te houden. Het
snoeien van beplanting wordt door Strandcamping
Groede verricht. Zelf snoeien is niet toegestaan.
Eventuele overlast kunt u melden bij de receptie.
Stroomkabels
Regelmatig worden wij bij het gras maaien
geconfronteerd met stroomkabels die in het gras
verscholen liggen op plaatsen waar deze niet verwacht
worden. Wij voelen ons niet aansprakelijk voor schade
aan stroomkabels die op een plaats liggen waar deze
logischerwijs niet te verwachten zijn.
Luifels
Luifels (doek en frame) dienen tijdens uw
(doordeweekse) afwezigheid volledig verwijderd te zijn,
zodat het gras goed gemaaid kan worden en de aanblik
voor de aanwezige gasten verbetert. Een losstaand
frame is immers geen fraai beeld voor de aanwezige
gasten.

Vlonders en grondzeil
Het gebruik van een houten vlonder in de voortent is
toegestaan. Worteldoek en plastic is alleen toegestaan op
plaatsen met schelpenverharding. Het is niet toegestaan
een vlonder, worteldoek, kunstgras, pallets, tegels en/of
vergelijkbare materialen onder de luifel, buiten de tent óf
naast de schelpenverharding te leggen.
Partytenten en vlaggen
Wanneer er op uw standplaats voldoende ruimte is en
het uitzicht van andere gasten niet belemmerd wordt, is
het toegestaan een partytent te plaatsen. De maximaal
toegestane afmetingen zijn 3 x 3 meter en mag niet
voorbij het schelpenvak komen. De zijwanden dienen
open te zijn. Bij afwezigheid van één of meerdere nachten
dient de partytent volledig (inclusief frame) afgebroken
te zijn. Het afbakenen van uw plaats met meerdere
windschermen is niet toegestaan.Reclame- of
voetbalvlaggen zijn niet toegestaan. Landenvlaggen zijn
alleen in miniformaat toegestaan en mogen niet boven
de caravan of voortent uitsteken.
Aankomst- en vertrekdag
Combi-arrangementen gaan in op donderdag 28 maart
2019. U bent die dag vanaf 9.00 uur welkom.
Het arrangement eindigt in alle gevallen uiterlijk op
zondag 27 oktober 2019. Op deze dag dient de
standplaats weer volledig vrij te zijn. Het is eventueel
mogelijk uw kampeermiddel op een andere plaats op de
camping te laten staan voor overwintering.
Als uw vertrekdag eerder is dan de einddatum van het
arrangement, maak dit dan voor uw vertrekdag bekend
bij de receptie. Bij het voortijdig verlaten van de
standplaats eindigt automatisch het arrangement.
Aan een combi-arrangement kunnen geen toekomstige
rechten worden ontleend.
Gebruik
U mag de hele periode met uw partner en thuiswonende
kinderen (t/m 25 jaar) op de camping verblijven.
Stroomgebruik
Het combi-arrangement is inclusief 650 kwh elektra.
De stroom wordt regelmatig opgenomen en is terug te
vinden
via
uw
eigen
account
in mijn.strandcampinggroede.nl. Bij vragen of
opmerkingen hierover vragen wij u zo spoedig mogelijk
contact met ons op te nemen.
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Combi-logeerarrangement 2019
De periode van een combi-logeerarrangement valt
samen met die van het bijbehorende combiarrangement. De kosten voor het combilogeerarrangement bedragen € 115,- per logeergezin.
Overige logés dienen zich op de aankomstdag apart in
te schrijven. Zij betalen per persoon en per huisdier het
logeertarief.
Bij het beëindigen van het combi-arrangement stopt
automatisch ook het combi-logeerarrangement. Nietbenutte dagen vervallen en worden niet
gecompenseerd of uitbetaald. Deze dagen kunnen ook
niet worden overgedragen.
Degene die een combi-logeerarrangement heeft
geboekt, dient de auto op de eigen standplaats te
parkeren, óf op een gereserveerde parkeerplaats. Er is
maximaal 1 auto op de plaats toegestaan.
Een logeerarrangement is alleen mogelijk indien de
hoofdboeker vaker gebruikmaakt van het arrangement
dan
de
eventuele
logés
met
een
logeerarrangement(en). Indien dit niet het geval is, kan
met
terugwerkende
kracht
het
reguliere
overnachtingstarief in rekening worden gebracht.
Aan het afsluiten van een combi-logeerarrangement
kunnen geen rechten op een standplaats of anderszins
worden ontleend.
Overig
In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien
beslist de verantwoordelijke van Strandcamping
Groede.
Fouten en wijzigingen voorbehouden.

