VOORWAARDEN

1. Kampeerhal Roden kan de reservering annuleren als er sprake is
van overmacht. Als de reservering wordt geannuleerd door
overmacht, zullen we je terugbetalen. Wat is volgens ons
overmacht?
a. De gehuurde tent is niet beschikbaar en we kunnen ook niet
zo snel een andere regelen.
2. Je kunt de gehuurde tent vanaf 14.00 uur ophalen bij de
Kampeerhal Roden. Zit het avontuur erop? Dan breng je de tent
voor 12 uur weer terug. Deze tijden staan ook op de
reserveringsbevestiging.
a. Breng je de tent te laat terug? Dan rekenen wij hiervoor
€ 100,-.
3. Als voorwaarde 2A ervoor zorgt dat de volgende huurder ook een
dag te laat kan vertrekken, krijgt de huurder het huurbedrag van
deze dag(en) terug.
4. Heb je de reserveringsbevestiging binnen? Maak dan binnen 7
dagen de aanbetaling van 25% naar ons over. De rest van de kosten
kunnen uiterlijk 8 weken voor vertrek betaald worden. Zitten hier
geen 8 weken tussen? Dan vragen we je om binnen 7 dagen te
betalen.
5. Wij houden het recht om € 25,- van de borg in te houden
wanneer de tent nat en/of vies ingeleverd wordt. Dit wordt gebruikt
als schoonmaakkosten.

6. Wij rekenen een borg variërend van € 25,- tot € 100,- dit hangt af
van het type tent dat je huurt. Deze krijg je uiteraard terug als je
netjes en zuinig op de tent bent geweest. De borg betaal je gelijk
met het huurbedrag.
a. Je krijgt de borg binnen 2 weken na het inleveren van de tent
terug op je rekening.
7. Heb je je toch bedacht en wil je annuleren? Mail ons dan even.
Annuleren kan kosteloos, het kan alleen zijn dat je je aanbetaling
kwijt bent.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade tijdens
de huurperiode. Denk aan verlies, diefstal of schade van je eigen
spullen.
9. Zit je avontuur erop en ben je enthousiast over de tent die je
hebt gehuurd en wil je deze overnemen? Vraag dan één van onze
medewerkers voor meer informatie of mail naar
tenten@kampeerhalroden.nl.
10. Bij ontbrekende onderdelen of schade aan de tent zullen de
kosten hiervan bij je in rekening worden gebracht.
a. Haringen € 5,b. Scheerlijnen € 5,c. Glasfiber stok € 7,50 per stuk
d. Aluminium stok € 15,- per stuk
e. Schade aan tentdoek (binnen of buitentent) nader te bepalen.

