
Algemene voorwaarden 
 
In aanvulling op de wettelijke bepalingen zijn de volgende contractuele 
bepalingen van toepassing: 
 
1. Registratie 
Het contract komt tot stand door ondertekening van beide 
contractpartners. In het contract zijn de  contractuele verplichtingen van 
de deelnemers vermeld. 
Schriftelijke reservering per fax, e-mail of brief, zijn tevens mogelijk. 
 
2. Betalingen 
Binnen 10 dagen na de reservering, is een borg van 50% van de prijs 
van toepassing. 
Het saldo zal worden verrekend met de betaling na afloop van uw 
verblijf. 
 
3. Annuleren 
Het annuleren dient schriftelijk te worden ingediend. In geval van een 
annuleren, is er een vergoeding verschuldigd. 
Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de volgende 
percentages van de totale prijs van de reservering per persoon, met een 
minimum van 50 € per persoon: 
tot de 30e dag voor de reservering 20% van de prijs, 
tot 22 dagen voor de reservering 30% van de prijs, 
tot de 15e dag voor de reservering 40% van de prijs, 
tot 7 dagen voor de reservering 65% van de prijs, 
vanaf de 6de dag  voor de reservering 85% van de prijs 
en bij niet komen opdagen 100% van de prijs. 
De surfschool Gerlach / Ott kan indien de annulering tot hogere kosten 
leid dan de forfaitaire annuleringskosten deze als opslag toekennen 
bovenop de fortaitaire kosten. Deze extra kosten kunnen alleen 
berekend worden indien deze met bewijs wordt onderbouwd. 
 
3.1 Verzetten van een reservering 
Indien u een reservering wilt verzetten, is dit mogelijk tot 30 dagen voor 
uw reserveringsdatum. 
Voor dit omboeken van uw plaatsen rekenen wij boekingskosten van € 
50 per persoon. 
Wijzigingen achteraf, verlengen van uw verblijf kan tegen geringe kosten 
voor zover de situatie dit toe laat. Vol is namelijk vol. 
 
4. Verzekerd tegen faillissement 
In het geval van insolventie wordt gewaarborgd dat, vooruitbetaalde  



reserveringen en de noodzakelijke kosten voorzover contractueel 
overeengekomen worden vergoed bij een faillisement van de camping..  
In deze gevallen, kunt u als  op vertoon van uw reservering/ contract en 
bewijs van overgemaakte gelden deze direct vorderen bij onze 
verzekering. 
R + V Allgemeine Versicherung AG, 
Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden. 
 
6. Opdracht 
De contractuele en wettelijke rechten op grond van deze overeenkomst/ 
reserveringen kunnen alleen met toestemming van 
Windsurfing School Gerlach / Ott worden toegewezen aan derden. 
 
6. Algemene aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid 
De organisator of de cursusleiding  is niet aansprakelijk voor schade, 
ongevallen, verliezen en vertragingen. 
Het risico wordt door de deelnemers zelf gedragen. 
Rechtsgeldigheid 
De evt. nietigheid van enige bepaling(en) van aangegaan contract  of 
deze voorwaarden sluiten de werkzaamheid van het gehele contract niet 
uit. De plaats van uitvoering en exclusieve bevoegdheid is 
het adres van de surfschool Gerlach / Ott. 
Video- en audio-materiaal  
Door de camping gemaakt beeldmateriaal kan in diverse media worden 
gepubliceerd (inclusief Internet). 
 


