Minicamping Boogaard
Paulusweg 16
4374 NE Zoutelande
0118-561483

Als u wilt reserveren voor een vakantie op minicamping Boogaard
is het volgende handig om te weten.
Minicamping Boogaard biedt het volgende aan als u wilt komen kamperen:

Comfortplaatsen (plaatsen 1 tot en met 19)
Deze plaatsen, allen 150 m2 groot, hebben de volgende faciliteiten:




10 ampère stroom, wateraansluiting en rioolaansluiting.
Kabeltelevisieaansluiting
Vlonders voor in de voortent.
+

Comfort plaatsen (plaatsnummer 20 tot en met 23) met privé sanitair.
Deze plaatsen hebben eveneens bovenstaande faciliteiten met daarnaast


Een eigen afsluitbare cabine met toilet, wastafel en douche in het privésanitair gebouw.

Wanneer u niet over een eigen kampeermiddel beschikt en een verhuuraccommodatie zoekt biedt
Minicamping Boogaard het volgende aan:

Luxe Chalet 1, bouwjaar 2015
Luxe Chalet 2, bouwjaar 2011
Luxe vakantiewoning, bouwjaar 2015

Uitgebreide informatie over onze chalets en vakantiewoning treft u aan op onze website:
www.minicamping-boogaard.nl/nl/chaletverhuur
www.minicamping-boogaard.nl/nl/vakantiewoning

Aankomst- en vertrektijden
Bij het huren van een kampeerplaats is de aankomst tijd na 12.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. In
overleg zijn ook andere aankomst- en vertrektijden mogelijk.
Bij aankomst voor en/of vertrek na deze tijd kan een toeslag berekend worden.
Bij het huren van een chalet is de aankomsttijd tussen 14.00 en 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
De aankomsttijd van de vakantiewoning is tussen 15.30 en 17.30 uur en vertrek voor 11.00 uur.

Reservering en betaling
Bij Mincamping Boogaard berekenen we geen reserveringskosten.
Reserveringen van kampeerplaatsen lopen veelal van zaterdag tot zaterdag behoudens als anders is
overeengekomen. Dit staat dan duidelijk omschreven in de reserveringsbevestiging.
De wisseldagen van de chalets en de vakantiewoning zijn over het algemeen op de vrijdag en de
maandag.
Om te reserveren kunt u terecht op onze website of u kunt even bellen. U ontvangt van ons een
reserveringsbevestiging/factuur. Een derde van het vermelde bedrag verwachten wij binnen 21
dagen. Het restant kan in de week voor aankomst per bank/giro overgemaakt worden of dient u bij
aankomst contant te voldoen.

Annuleringsverzekering
Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten via Minicamping Boogaard. In verband
met onvoorziene omstandigheden is het wel aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten bij
een eigen verzekeringsmaatschappij. Indien geen annuleringsverzekering is afgesloten zijn de Vekabo
voorwaarden van toepassing. Zie Vekabo voorwaarden toeristische plaatsen en Vekabo voorwaarden
vakantieverblijven. Deze zijn ook terug te vinden op onze website onder het kopje “reserveren” en
“contact”.

Heeft u vragen?
Zoek dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag persoonlijk met uw vakantiewens.

