Voorwaarden Annuleringsgarantie Villapark de Hondsrug
Door het kiezen van de annuleringsgarantie kan men zich vrijwaren tegen kosten van annulering,
veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen. Indien
een officiële verklaring niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor een onderzoek in te stellen:
-

Ziekte (met inbegrip van vooraf bestaande ziektes), ongeval, overlijden of dringende
transplantatie van een orgaan (als donor of ontvanger):
- Een huurder;
- Een gezinslid dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont met de huurder of zijn of haar
ouders of familieleden tot en met de derde graad;
- De persoon die verantwoordelijk is voor de zorg voor minderjarigen of volwassenen met
een handicap voor wie U de wettelijke voogd of voogd bent;

-

Een sterfgeval in de familie, d.w.z. overlijden van partner, (schoon)ouders, kinderen,
broers/zussen van de huurder c.q. gezinsleden.

-

Onvrijwillige werkloosheid van de huurder, door geheel of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf
waar hij/zij werkzaam is.

-

Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een
dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor
een onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de geboekte
verblijfsperiode nodig maakt

-

De echtscheiding van de huurder, indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid na de
boeking van de reis en op voorlegging van een officieel document.

-

Medische complicaties of medische problemen onmiddellijk gelinkt aan de zwangerschap van de
huurder of van een familielid tot de 3e graad.

-

Zwangerschap van de huurder of van de reisgezel van de huurder voor zover de reis voorzien was
in de laatste 3 maanden van de zwangerschap en deze zwangerschap niet bekend was toen de
reis werd geboekt.

-

De aankoop van een nieuwe woning of de ondertekening van een nieuwe huurovereenkomst
binnen 30 dagen na de geplande vertrekdatum.

-

Een van belang zijnde zaakschade aan woning of het bedrijf waar deze werkzaam is door brand,
explosie, blikseminslag, inbraak, storm of overstroming, welke de aanwezigheid van de gast(en)
ten tijde van de verblijfsperiode dringend nodig maakt

-

Het uitvallen van het door de gast(en) voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel of caravan
(max. 8 jaar oud) door diefstal, brand, explosie of enig van buiten komend onheil binnen 30
dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op plaats van bestemming. Pech, mechanische
storingen en dergelijke vallen hier niet onder.
Binnen 24 uur na het boeken van een reservering, mag u nog kosteloos annuleren.

