
Reserveren en annuleren
Farm & Camping Lazy
Cerovo, Slowakije

Reserveren kan via de website (antwoordformulier) en de email.

KAMPEERPLEKKEN
Voor de kampeerplekken vragen wij geen aanbetaling en is annuleren tot 15 dagen voor aankomst 
kostenloos. In het laagseizoen (mei, juni en september) is annuleren altijd kostenloos*. 
In de maanden juli en augustus geldt: dat u bij een annulering van 14 dagen of korter voor de 
doorgegeven aankomstdatum, u een rekening ontvangt voor de kampeerplek (zonder stroom of 
extra personen) voor de gehele gereserveerde periode. Mocht u op de afgesproken datum niet 
kunnen arriveren dan wordt de plaats 24 uur vrijgehouden. Indien wij geen bericht hebben 
ontvangen kunnen wij daarna over de desbetreffende plaats beschikken. Elke verlate aankomst of 
vervroegd vertrek (evenals de dagen van afwezigheid) t.o.v. uw reservering worden in rekening 
gebracht. 
Kosteloos annuleren 14 dagen of korter voor aankomst is niet mogelijk voor de maanden juli en 
augustus, onze annuleringsvoorwaarden zijn altijd van toepassing, ook in situaties als 
natuurrampen, gesloten grenzen, pandemieën etc. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te 
sluiten.

Aankomen kan vanaf 10:00 uur en vertrekken tot 14:00 uur behalve als we daar onderling andere 
afspraken over gemaakt hebben. 

*voor groepsreizen gelden andere voorwaarden.

TENT EN ONTBIJT
Als u onze 'Tent en Ontbijt'-tent geboekt heeft voor de laatste nacht kunt u deze vanaf 10 uur in 
gebruik nemen. Wij verzoeken u uw kampeerplek voor 14 uur vrij te maken. Uw auto en andere 
zaken kunt u dan bij de Tent en Ontbijt-tent plaatsen. 

VERHUURACCOMMODATIES
Voor de verhuuraccommodaties vragen wij een aanbetaling van 50% waarvoor wij u een rekening 
sturen. Een reservering wordt pas definitief na ontvangst van de aanbetaling binnen de op de 
rekening vermelde betaaltermijn. Bij annulering tot 15 dagen voor de aankomstdatum wordt uw 
aanbetaling niet terugbetaald. Bij een annulering 14 dagen of korter voor aankomstdatum, wordt uw
aanbetaling niet terugbetaald en ook de overige 50% in rekening gebracht. 
Kosteloos annuleren is niet mogelijk, onze annuleringsvoorwaarden zijn altijd van toepassing, ook 
in situaties als natuurrampen, gesloten grenzen, pandemieën etc.  
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij wensen u een geweldige vakantie!


