Automatisch e-mail bericht na reservering:
Ons advies is om deze pagina uit te printen.
Geachte mijnheer/mevrouw,
Wij danken u hartelijk voor uw reservering, wij zullen deze bevestigen nadat wij van u de aanbetaling hebben
ontvangen!
Wij vragen u de aanbetaling te doen binnen 7 dagen na het versturen van het reserveringsformulier op
bankrekeningnummer NL65RABO0383621178 ten name van Camping De Duindoorn te IJmuiden, onder
vermelding van het reserveringsnummer en reserveringsnaam.
Daarna ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging en is de plaats voor u gereserveerd!
Wat u moet weten als u een plaats reserveert....
- Kamperen is mogelijk van 1 april tot en met 30 september.
- Reserveren is mogelijk vanaf 2 overnachtingen.
- Alle boekingen gaan conform onze voorwaarden (zie internetsite op reserveringsformulier).
- Er zijn geen honden op de camping toegestaan.
- De auto mag bij aankomst en vertrek alleen meegenomen worden op de camping als u uw
caravan/tent of vouwwagen brengt of haalt, verder zijn wij zo autovrij mogelijk.
- Verder kunt u gebruik maken van onze bagagewagens.
- De auto mag niet op de camping blijven staan, deze kunt u op onze parkeerplaats parkeren.
- De parkeerplaats is afgesloten van 23.00 tot 07.00 uur.
- Bij ons geldt de nachtrust vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur.
- De gereserveerde plaats is vrij vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur op de aankomstdatum. Alleen als u vooraf
aangeeft dat u later dan 17.00 uur arriveert, zullen wij de gereserveerde plaats ook daarna vrijhouden (tot
uiterlijk 19.30 uur). Houdt u rekening met de openingstijden
van de receptie; 9.00 tot 12.00 uur, 13.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.
- Vertrek; de plaats dient om 12.00 uur weer vrij te zijn.
- Annulering: zie de recron voorwaarden.

Met vriendelijke groet,
Camping De Duindoorn
Badweg 40
1976 BZ IJmuiden
Tel. 0255-510773
E-mail: camping@duindoorn.nl

