
Beste camping Kozarica gasten, 
 
Het systeem biedt gasten die verblijven op de plaatsen A,B of C de mogelijkheid om op het 

moment van hun vertrek  een reservering te maken voor dezelfde plaats en dezelfde periode in het 
volgende seizoen. Reserveringen van een andere staan/stand plaats  A,B of C, of voor een andere 
verblijfsperiode worden voorwaardelijk geaccepteerd en later - van de 1ste oktober tot de 1 ste 
november – persoonlijk of via e-mail, bevestigd.  In gevallen waarin er meerdere aanvragen voor 
dezelfde plaats in dezelfde periode zijn, hebben gasten die hun reservering verlengen voorrang. Als 
we niet in staat zijn om uw reservering te bevestigen omdat een andere gast zijn reservering 
verlengd, zullen we u ons beste alternatief aanbieden. 

Na 1 ste november is ons reserveringssysteem voor alle andere gasten geopend 

 
Reserveringsvoorwaarden voor staanplaats  Premium of A. 
 
1.  Na bevestiging van uw reservering stuurt camping Kozarica u een offerte, met vermelding van de 
staanplaats en periode,en dient u 50% van de 8-daagse huurprijs van een staanplaats A in de door u 
gereserveerde periode vooruit te betalen. Wij verwachten uw betaling op onze bankrekening, 
aangegeven in de offerte, binnen 8 dagen. Uw reservering zal pas definitief worden bevestigd als uw 
betaling is ontvangen. Daarna ontvangt u een bevestiging van uw aanbetaling en reservering via 
email . 
2. Als u uw reservering niet tijdig annuleert en/of niet bij de receptie verschijnen binnen 24 uur na 
het begin van uw reserverins periode zal uw reservering worden geannuleerd en u hebt geen recht 
op restitutie van uw  aanbetaling. 
 
3. Annuleringsvoorwaarden: 
 
a) Indien u 30 dagen of meer voor het begin van de reserverings periode per e-mail annuleert zullen 
wij u alleen reserveringskosten van 30 Euro + overmaakkosten in rekening brengen en het resterende 
bedrag teruggestorten op uw bankrekening. 
b) Indien u minder dan 30 dagen voor het begin van uw reserveringsperiode annuleert brenen we u 
het gehele aanbetalingsbedrag in rekening. 
 
4. Voorwaarden voor het veranderen van de verblijfsperiode: 
 
a) Indien u 30 dagen of meer voor het begin van de reserverings periode  uw verblijf verkort brengen 
we u 30 Euro in rekening. 
b) Indien u minder dan 30 dagen voor het begin van de reserverings periode  uw verblijf verkort 

brengen we u de huur van de staanplaats voor de resterende periode in rekening, met een minimum 
van 30 Euro. 
c) In het geval van plotselinge verkorting van uw verblijf, zullen de resterende dagen in rekening 
worden gebracht als een bezette onbewoonde staanplaats A volgens de prijslijst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reserveringsvoorwaarden voor staanplaats B of C. 
 
1.Er zijn niet-terugbetaalbare reserveringskosten van 30,00 EUR van toepassing 
2. Als u uw reservering niet tijdig annuleert en/of niet bij de receptie verschijnen binnen 24 uur na 
het begin van uw reserverins periode zal uw reservering worden geannuleerd en u hebt geen recht 
op restitutie van uw  aanbetaling. 
 
3. Voorwaarden voor het veranderen van de verblijfsperiode: 
 
a) Indien u 30 dagen of meer voor het begin van de reserverings periode  uw verblijf verkort brengen 
we u 30 Euro in rekening. 
b) Indien u minder dan 30 dagen voor het begin van de reserverings periode  uw verblijf verkort 

brengen we u de huur van de staanplaats voor de resterende periode in rekening, met een minimum 
van 30 Euro. 
c) In het geval van plotselinge verkorting van uw verblijf, zullen de resterende dagen in rekening 
worden gebracht als een bezette onbewoonde staanplaats A volgens de prijslijst.  
 


