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Regelgeving voor gasten
die op het BFF-verenigingsterrein willen overnachten
Beste potentiële gasten!
De Corona-crisis stopt helaas niet voor de poorten van de BFF - daarom moeten we het
toelaten van gasten in goede banen leiden.
Tot onze spijt veranderen de voorschriften van de overheid zo snel, dat we ook onze regelsvaak op korte termijn moeten aanpassen.
In verband met het beperkte aantal beschikbare staanplaatsen, die we aan onze gasten
mogen toewijzen, moeten we bepaalde regelingen treffen, om zoveel mogelijk aan de
wensen van onze gasten te kunnen voldoen.
1.

Vroegtijdige aanmelding per mail aan info@bff-oldenburg.de is verplicht. Bij te
late aanmelding dient rekening te worden gehouden met afzegging. Gasten die van
plan zijn ons een ‘spontaan bezoekje’ te brengen, dienen er rekening mee te houden,
in verband met het beperkte aantal staanplaatsen, niet toegelaten te worden.

2.

De aanbetaling van 50 % van de gastenbijdrage voor de tijdsduur van het aangemelde verblijf (alleen de personen-bijdrage en niet de staanplaats-bijdrage) dient uiterlijk 14 dagen voor het geplande verblijf overgemaakt te worden op rekening van de
vereniging (zie voetnoot).

3.

De boekingsbevestiging wordt pas verstuurd na ontvangst van de aanbetaling. Deze bevestiging dient bij aankomst te worden overhandigd (een uitgeprinte bevestiging
of een equivalent op smartphone / tablet).
Gasten zonder bevestiging kunnen helaas niet geaccepteerd worden.
Deze bevestiging dient ook bij de afrekening na het verblijf overlegd te worden, omdat het reeds betaalde bedrag daarop staat vermeld.

4.

Indien een gast afzegt vervalt de aanbetaling, als dit niet minimaal 7 dagen voor de
geplande aankomst geschiedt. De annulering moet schriftelijk worden gedaan bijv.
per mail aan info@bff-oldenburg.de. Ook ingeval van „No-Show“ vervalt de aanbetaling.
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