
 

 

Betalingsvoorwaarden Scouting kampeereiland Jisp 
 
Reserveren en betalen 
Reservering van Scouting kampeereiland Jisp geschiedt bij voorkeur via het 
reserveringsformulier, schriftelijk of telefonisch. 
Daarna wordt de volgende procedure gevolgd: 

• Na betaling van de borg op onderstaand rekeningnummer en bevestiging van onze 
kant is de boeking definitief. 

• U ontvangt van ons de definitieve rekening. 
• Binnen 28 dagen na ontvangst van de rekening is het reserveringsgeld door u 

overgemaakt. (25% van de totaalsom met een minimum van € 25,-) 
• Uiterlijk 4 weken voor het verblijf is het totaal verschuldigde bedrag in ons bezit. 
• Bij reservering binnen 6 weken voor het verblijf wordt na ontvangst van de rekening 

het totaalbedrag, in één keer voldaan. De borg is dan al betaald. 
• Niet tijdig betalen geeft ons het recht de reservering te annuleren. De in deze 

voorwaarden genoemde annuleringscondities zijn van toepassing. 
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Borg 
Indien u ons kampeereiland reserveert/boekt berekenen wij een borg van € 100,-. Deze borg 
wordt na uw verblijf terugbetaald, verminderd met eventuele inhoudingen voor 
bijvoorbeeld: 

• Niet schoon of in geschonden staat achterlaten van het terrein en/of accommodatie 
• Schade aan roerende goederen, zoals kano’s en/of roeiboten. 
• € 50,- bij verlies van het pasje voor de afvalcontainer. 

 
Wijzigingen in uw boeking 
Wijzigingen in de boeking geeft u zo spoedig mogelijk door aan onze beheerder. 
Veranderingen in het deelnemersaantal worden na afloop met u verrekend, waarbij het 
werkelijke aantal deelnemers met een minimum van 80% van het opgegeven aantal, wordt 
berekend. 
 
  



 

 

Annulering 
Als door omstandigheden de reservering door uzelf wordt geannuleerd gelden de volgende 
annuleringscondities. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. 
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

1. Tot 3 maanden: 25% van de overeengekomen prijs. 
2. Tot 2 maanden: 50% van de overeengekomen prijs. 
3. Tot 1 maand: 75% van de overeengekomen prijs. 
4. Binnen 1 maand: 90% van de overeengekomen prijs. 
5. Op (of na) ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs. 

U kunt dit risico afdekken door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij tussentijds 
vertrek in de gereserveerde periode vindt geen restitutie plaats voor niet genoten 
overnachtingen. 
 
Bijzondere omstandigheden 
In overmacht situaties veroorzaakt door natuurrampen, politieke conflicten, 
weersomstandigheden etc. kunnen wijzigingen in uw reservering noodzakelijk zijn. 
Van wijzigingen voor aanvang van uw verblijf wordt u op de hoogte gesteld. 
In alle gevallen blijft de overeengekomen betalingsverplichting onverminderd bestaan. 
U huurt het eiland vanaf 13.00 uur op uw aankomstdag tot 12.00 uur op de dag van vertrek, 
tenzij anders overeengekomen met onze beheerder. Indien u zonder kennisgeving later 
vertrekt zijn wij genoodzaakt een toeslag te berekenen. 
In onvoorziene situaties beslist de beheerder. 
 


