
 

 

 

 

Boek met een gerust hart uw vakantie op Ponderosa en ben verzekert van een kampeerplaats op 

Ponderosa Valley of één van onze mooie accommodaties. 

Want mocht u of iemand uit uw reisgezelschap besmet raken met Corona. Kunt u kosteloos 

annuleren en wordt het bedrag wat u heeft overgemaakt teruggestort! 

Voorwaarden 

Hiervoor vragen wij om een doktersverklaring of het document met daarop de positieve testuitslag 

afgenomen binnen 10 dagen voor aankomstdatum of natuurlijk een ziekenhuisopname door Corona 

waardoor de vakantie in het water valt. In beide gevallen vragen wij dat u om documenten hiervan 

aan ons te laten zien. 

Onder het reisgezelschap verstaan wij degene die u bij het boeken van uw plaats/accommodatie 

heeft opgegeven. Niet van overige familieleden, kennissen of vrienden. 

En alleen geldig voor gasten die een toeristische plaats of een huur accommodatie hebben geboekt 

voor een korte periode. Niet voor jaarplaatsen, seizoenplaatsen of voorseizoenplaatsen. 

Terugbetaling alleen mits er Corona is vastgesteld niet vanwege andere maatregelen door de 

overheid of veiligheid regio’s opgelegd. Zoals het sluiten van faciliteiten op het park, horeca, 

zwembad, avondklok of dergelijke. Of dat de regio waar Ponderosa zich bevind een oranje of rood 

reisadvies krijgt. Dan gelden de annuleringsvoorwaarden op gesteld door de Hiswa Recron. 

Annuleringsvoorwaarden Recron: 

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. 
Deze bedraagt: 

→ Bij annulering meer dan drie maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs. 

→ Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de 
overeengekomen prijs. 

→ Bij annulering binnen één maand voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs. 

→ Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. 
 
Wanneer u moet annuleren om wat voor reden dan ook kunt u in overleg met de ondernemer uw 
reservering overdragen aan een andere partij die u zelf voordraagt. Familie, vrienden of kennissen 
die uw reservering overnemen voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. Dan wordt er na 
aftrek van administratiekosten een afrekening gemaakt en wordt na evenredigheid een bedrag 
teruggestort. 


