
Reserveringsvoorwaarden – Camping/Appartementen 
Erlebnis-Camping-Aufenfeld, A- 6274 Aschau i. Z.,  Aufenfeldweg 10 

www.camping-zillertal.at, Email: info@camping-zillertal.at, Tel: 0043 (0)5282 2916. Fax: - 2916 11 

 

Deugdelijkheid: 

Dit voorbehoud voorwaarden gelden voor toeristische plaatsen, dagelijks vrije tijd, appartementen en 
stacaravans. Let op: voor de jaarlijkse huur zijn eigenaar voorwaarden. 
 

Reservering: In het naseizoen kunnen wij de campeerplekken, appartementen en de houten 

stacaravans voor willekeurig verblijf reserveren. Tijdens het tussen- en hoofdseizoen kunnen de 
appartementen en houten stacaravans algemeen vanaf 7 nachten worden geboekt.  

(appartementen za – za en houten stacaravans vr – vr). Bij de campeerplekken is de duur van verblijf 

willekeurig, vaste reserveringen worden vanaf 3 overnachtingen geaccepteerd. 
Uitzondering kerst/oud en nieuw: minimum verblijf camping 10 overnachtingen en bij appartementen/ 

houten stacaravans 12 overnachtingen.  Dag van aankomst en vertrek zijn hier variabel.  
 

Reserveringsbevestiging: Na ingang van de schriftelijke reservering ontvangt u van ons een 

bindende reserveringsbevestiging. Telefonische informatie, mondelijke overeenkomsten, welke aard 
dan ook, zijn pas dan een deel van het contract indien deze van ons schriftelijk zijn bevestigd.  
 

Eindafrekening: Het gehele bedrag is bij aankomst, zonder dat het personeel er om moet vragen, 

contant, per creditcard (EC, Visa of MasterCard) te betalen. 
 

Aankomst en vertrek: De geboekte plek staat voor u vanaf 14.00 op de dag van aankomst klaar. 

Op de voorgenomen dag van vertrek dient u de accommodatie, opgeruimd, voor 11.00 uur 's morgens 
te verlaten. Voor het geval dat u het niet op tijd red, neem contact met ons op. Zonder tegenbericht 

uwerzijds, wordt uw plek tot 12.00 de volgende dag vrij gehouden. Daarna wordt de plek aan andere 

gasten verder verhuurd. De plaats- en overnachtingskosten zijn ook voor de eventueel ongebruikte 
dagen te betalen. Ook kunnen de campeerplekken, die voortijdig worden opgeruimt of niet worden 

gebruikt aan andere gasten worden verhuurd. Onze appartementen/houten stacaravans staan vanaf 
16.00 voor u klaar. Deze moeten op de dag van vertrek tot uiterlijk 9.00 worden verlaten. 
 

Allgemeen: De geboekte periode is voor beide contractparteien bindend. De administratie behoud 

zich het recht voor, plaatstoewijzingen te veranderen, indien dit om een bijzondere rede nodig is. 

Onze camping is het hele jaar geopend behalve van 04.11. tot en met 08.12.! Houd er rekening mee 
dat in het naseizoen, voor de gehele camping infrastructuur, beperkte of veranderde openingstijden 

gelden.  
 

Aanbetaling: Een boeking is pas geldig nadat de aanbetaling in het bedrag van € 100,00 per week 

overgemaakt is. (In de kerstperiode € 150,00). In het tussen of midden seizoen kan de aanbetaling 
minder zijn. Bij onze appartementen/houten stacarvans wordt 1/3 van het totaalbedrag van te voren 

ingehouden. De aanbetaling kunt u naar onze bankrekening overmaken, contant of met creditcard 
(nummer van de kaart en het datum van verloop)  betalen. De aanbetaling (zonder bankkosten) geldt 

als een soort credit voor de eindafrekening. Er is geen boekingskosten! Uit het buitenland kunt u via 

EUROTRANSFERS kostenvrij de aanbetaling naar onze bankrekening overzetten Sparkasse 
Schwaz, (A- 6130 Schwaz, Franz-Josef-Str. 8-10),  

BIC-Code: SPSC AT 22 XXX,  IBAN: AT 26 2051 0009 0090 1109; 
 

Korting: Met het gebruik van de plek/het appartement/de houten stacaravan bent u met onze prijzen 

akkoord gegaan. Wijzigingen en kortingen zijn niet mogelijk! Onze huidige kortingen en aanbiedingen 
vindt u op onze homepage. 
 

Annulering: U kunt het contract elk moment annuleren! In uw eigen belang en om misverstanden te 

voorkomen, moet een annulering uitsluitend schriftelijk ingediend worden. Per telefoon is het jammer 

genoeg niet mogelijk! Beslissend voor het annuleringsdatum, is de onvangst van de 
annuleringsovereenkomst bij ons. Het beste is, de annulering zelf per post, fax of per  

e-mail:info@camping-zillertal.at aan ons op te sturen 
 

Annuleringskosten: 

Eerder dan 8 weken voor het datum van aankomst:  € 30,00 administratiekosten 
Tussen 4-8 weken voor het datum van aankomst:    50 % van het totalbedrag 

Korter dan 4 weken:                     100 % van het totalbedrag 
Vertragingen bij aankomst of vervroegd vertrek kunnen niet worden toegerekend aan de 

administratie. De huur moet worden betaald door de eventueel ongebruikte tijd.  
Aankomst vanaf 14.00 - vetrek tot 11.00. In geval van vroegtijdig vetrek betalen wij besparde kosten 

terug. (b.v. stroom, gas, toeristenbelasting) Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten. (zie 

Informatiebladt)! Bij vragen kunnen wij u graag gedetailleerde informatie geven. 
 

Gerechtsplaats: Gerechtsplaats Zell am Ziller. Hier geldt de oostenrijkse wet. 


