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HUTTEN – Huurvoorwaarden (stand 2022) 
 
Het huurcontract tussen de gast en Guldborg Camping is bindend zodra dit contract is afgesloten. 
 
De prijzen worden in Deense Kronen aangegeven en omvatten het genoemde aantal personen voor de gewenste periode. 
 
Bezoekers, ook daggasten, die niet zijn opgenomen in het huurcontract, moeten zich bij aankomst melden en betalen de 
reguliere gast- / dagprijs. 
 
BETALING 
De huurprijs wordt in de bevestiging, die de huurder per e-mail krijgt toegestuurd, aangegeven en verlangt. 
 
Betalingsbedrag en -termijn worden per e-mail aan de huurder meegedeeld. Het bedrag* moet worden overgemaakt op 
onze rekening: 

Lollands Bank - IBAN: DK7965200002676043 - BIC: LOBADK21 
A.u.b. naam en reserveringsnummer aangeven! 

Met de betaling worden de huurvoorwaarden van Guldborg Camping geaccepteerd. 
 
* BELANGRIJK! Als U Euro’s overmaakt naar een rekening in Denemarken, dan maakt U gebruik van de Eurobetaling (SEPA). 
Als U een andere muntsoort overmaakt naar een rekening in Denemarken, dan maakt U gebruik van de Wereldbetaling. 
Voor een Wereldbetaling zijn de kosten hoger. Zorg er daarom absoluut voor dat het te betalen bedrag, door ons 
aangegeven in Deense Kronen (DKK), door de bank is omgezet in Euro's voordat u de transactie bevestigt! Alleen zo is 
gegarandeerd dat wij het gehele bedrag ontvangen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit het overmaken van een 
andere valuta dan Euro’s zijn voor Uw rekening. 
 
ANNULERING 
• Indien de huurprijs niet volledig of te laat wordt betaald, behoudt Guldborg Camping zich het recht voor om de boeking 

te annuleren 

• Voor de annulering van de reservering door de huurder is volgend van toepassing: De annulering geldt vanaf het moment 
dat Guldborg Camping de schriftelijke mededeling daarvoor ontvangt. In het geval dat de annulering tot 30 dagen voor 
aankomst plaatsvind, wordt 25 % van de betaling ingehouden, met een minimum van DKK 750,-. Bij annulering minder 
dan 30 dagen voor aankomst wordt de totale huurprijs verbeurd. 

HUTTEN 
• Hutten staan de gast op de aankomstdag vanaf 14 uur ter beschikking. De afwikkeling en overgave van de hut dient voor 

11 uur te geschieden op de dag van vertrek. 

• Hutten zijn voorzien van keukengerei, 1 thee- en 1 vaatdoek, dekbedden en kussens. Beddengoed en handdoeken 
gelieve zelf mee te brengen. Beddengoed en handdoeken kunnen naar wens ook bij ons worden gehuurd. 

• Eventuele gebreken aan het gehuurde object gelieve ons meteen mee te delen, zodra ze ontdekt worden of zijn 
ontstaan, zodat we zo snel mogelijk het probleem kunnen verhelpen. 

• Dieren zijn in onze hutten alleen toegestaan na voorafgaand overleg. 

• Roken is verboden in alle gebouwen op Guldborg Camping. Indien dit niet wordt nageleefd, vallen DKK 850,- aan voor 
een grondige reiniging (ozonizering). Daarnaast verlangen wij min. 2 tot max. 4 huurdagen vergoeding voor het verlies 
van inkomsten. 
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Guldborg Camping behoudt zich het recht voor om het gehuurde object te vervangen door een ander, met minimaal een 
gelijkwaardige standaard. Guldborg Camping kan niet financieel aansprakelijk worden gesteld voor schade door overmacht 
(ramp, staking, brand, oproer, weersomstandigheden en dergelijke) en externe omstandigheden, die wij niet zelf kunnen 
beinvloeden. In geval van schade die het gehuurde object onbewoonbaar maakt, zal Guldborg Camping proberen een 
vergelijkbaar alternatief in de omgeving te vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, vergoed Guldborg Camping de gast het 
vooruitbetaalde bedrag. 
 
(stand 2022) 
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