
Annuleringsvoorwaarden en privacyverklaring. 

Camping Lutje Kossink  

Bij annulering betaalt de campinggast een vergoeding aan de eigenaar, deze bedraagt:  

 bij annulering meer dan 14 dagen voor de geplande aankomstdatum: geen 
annuleringskosten. 

 bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande aankomstdatum: 50% van de 
huursom.  

 bij annulering binnen 1 week voor de geplande aankomstdatum: 75% van de 
huursom.  

 bij annulering op dag van aankomst of later: 100% van de huursom.  

Natuurkampeerkaart: 

Alle kampeerders dienen in het bezit te zijn van een natuurkampeerkaart. Deze kan vooraf 
bij de reservering mee besteld worden of bij aankomst op het kampeerterrein worden 
aangeschaft. 

Vooraf en tijdens het verblijf van de kampeerders behoudt de campinghouder zich ten allen 
tijden het recht voor om het verblijf te ontzeggen en/of toegang re weigeren.  

Vakantiehuis Lutje Kossink 

Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan eigenaar. Deze vergoeding bedraagt: 

 bij annulering meer dan 3 maanden voor de geplande aankomstdatum: € 75,00 
annuleringskosten. 

 bij annulering minder dan 3 maanden voor de geplande aankomstdatum: 25% van de 
huursom.  

 bij annulering minder dan 2 maanden voor de geplande aankomstdatum: 50% van de 
huursom.  

 bij annulering minder dan 1 maand voor de geplande aankomstdatum: 100% van de 
huursom.  

Algemene voorwaarden: 

Huurders zorgen voor een normaal beheer van het pand en respecteren de privacy van 
bewoners elders in de boerderij.  Ook wat betreft de geluidsoverlast en dag- en nachtritme.  

Tijdens het verblijf van de huurder(s) behoudt de verhuurder zich ten allen tijden het recht  
om deze overeenkomst te ontbinden c.q. te onderbreken.  

In het hele pand geldt een rookverbod. 

Denkt u aan een annuleringsverzekering geldend voor de hele groep. 



 

Privacyverklaring 

Uw reservering verloopt via ons reserveringssysteem TommyBookingSupport. In het kader 
van onze dienstverlening, legt TommyBookingSupport gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, 
adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer). TommyBookingSupport gebruikt deze 
gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Uw gegevens worden door 
TommyBookingSupport gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor 
facturen, nieuwsbrieven of update berichten. 
Meer informatie vindt u op: www.tommybookingsupport.nl/privacy 


