
 

 

- De formalisering van een reservering impliceert de acceptatie van het interne reglement behorend bij 

de reserveringsvoorwaarden 2019 - Staanplaatsen, en de geldende tarieven welke worden gepubliceerd 

op www.playabrava.com 

- Na de aanbetaling stuurt Camping Playa Brava een bevestiging die u bij aankomst dient te tonen aan 

de Receptie. 

- Bij aankomst betaalt u het totaalbedrag van het verblijf, met aftrek van de aanbetaling. 

- Voor uw veiligheid worden polsbandjes verstrekt. Deze zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en 

moeten altijd zichtbaar gedragen worden. De polsbandjes worden bij aankomst aan uw pols bevestigd. 

Hierbij is de aanwezigheid vereist van de persoon op wiens naam de reservering staat (de hoofdgast) 

en alle personen die hem of haar vergezellen. Voor het polsbandje wordt een borg van 5€ in rekening 

gebracht. Dit bedrag wordt terugbetaald op het moment van vertrek. Wie zich niet aan deze regels 

houdt, zal de toegang tot de camping ontzegd worden. 

- Elke reservering geeft het recht op het gebruik van een staanplaats van het type dat gereserveerd is. 

Wij kunnen niet garanderen dat exact de gewenste staanplaats beschikbaar is. De receptie behoudt zich 

het recht voor een staanplaats toe te wijzen. 

- De prijs van een staanplaats is inclusief: 1 voertuig + 1 kampeermiddel (tent, caravan of kampeerbus) 

+ elektrische aansluiting + WiFi voor één apparaat. 

- Elke staanplaats biedt plaats aan maximaal 6 personen. Overnachting is uitsluitend toegestaan voor 

personen die zijn ingeschreven tijdens de reservering of op het moment van aankomst. 

- Huisdieren zijn niet toegestaan. 

- De staanplaats is beschikbaar vanaf 12 uur op de dag van aankomst tot 12 uur op de dag van vertrek. 

- Camping Playa Brava reserveert de staanplaats tot 12:00 van de dag na de geplande aankomstdag. 

Als de gast niet komt opdagen voor die tijd, komt de reservering te vervallen en wordt de aanbetaling 

niet terugbetaald. Als u later aankomt dan gepland maar wel de reservering wilt behouden, moet u dit 

melden aan info@playabrava.com. De dagen vanaf de reservering tot de dag van aankomst moeten 

vergoed worden volgens het geldende minimumtarief (staanplaats en 2 volwassenen). 

- Als een gast eerder dan gepland vertrekt, wordt 40% van het tarief voor de gereserveerde diensten in 

rekening gebracht. 

- Reserveringen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Reserveringen kunnen alleen gewijzigd worden 

via info@playabrava.com, tot uiterlijk 7 dagen voor de dag van aankomst. Wijzigingen van de 

reserveringen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor de wijziging worden 15€ 

administratiekosten in rekening gebracht. 

- Bij annulering wordt de aanbetaling uitsluitend terugbetaald indien dit uiterlijk 7 dagen voor de dag 

van aankomst gemeld wordt aan info@playabrava.com. Annuleringkosten (15€) en 

overschrijvingskosten komen voor rekening van de gast. 

- Camping Playa Brava is een familiecamping. Wij behouden ons het recht voor nieuwe reserveringen 

binnen uiterlijk 72 uur te annuleren. Uw aanbetaling wordt dan uiteraard terugbetaald. Ook kan een 

reservering geannuleerd worden als blijkt dat de ingevoerde gegevens onwaar zijn. 

                                       RESERVERINGSVOORWAARDEN - STAANPLAATSEN 
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- De formalisering van een reservering impliceert de acceptatie van het interne reglement behorend bij 

de reserveringsvoorwaarden 2.019 - Accommodaties, en de geldende tarieven welke worden 

gepubliceerd op www.playabrava.com 

- Na de aanbetaling stuurt Camping Playa Brava een reserveringsbevestiging. De tweede betaling dient 

minstens 30 dagen voor aankomst ontvangen te zijn. Deze laatste betaling wordt met een 

bankoverschrijving verricht aan: 

Naam: BALADE S.L. - Camping Playa Brava 

Bank: Banco de Sabadell S.A. 

Adres: Plz. Quintana y Combis 5- 17257 Torroella de Montgrí (Girona) - Spanje 

Iban: ES05 0081 0197 65 0001276533 

Bic: BSAB ESBB 

De uiteindelijke reserveringsbevestiging dient u bij aankomst te tonen aan de Receptie. 

Als de tweede betaling niet binnen de gestelde termijn verricht wordt, wordt de reservering 

geannuleerd. Uw aanbetaling wordt niet terugbetaald. 

- Voor uw veiligheid worden polsbandjes verstrekt. Deze zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en 

moeten altijd zichtbaar gedragen worden. De polsbandjes worden bij aankomst aan uw pols bevestigd. 

Hierbij is de aanwezigheid vereist van de persoon op wiens naam de reservering staat (de hoofdgast) 

en alle personen die hem of haar vergezellen. Voor het polsbandje wordt een borg van 5€ in rekening 

gebracht. Dit bedrag wordt terugbetaald op het moment van vertrek. Wie zich niet aan deze regels 

houdt, zal de toegang tot de camping ontzegd worden. 

- Elke reservering geeft het recht op het gebruik van een accommodatie van het type dat gereserveerd 

is. Wij kunnen niet garanderen dat exact de gewenste accommodatie beschikbaar is. 

- De huurprijs is inclusief: volledig ingerichte accommodatie, een parkeerplaats en verbruik van water, 

gas en elektriciteit. 

De huurprijs is exclusief: borg en eindschoonmaak (tot 220 euro naargelang het type accommodatie) 

en andere optionele extra's (beddengoed, babypakket, huur barbecue, enz.) 

De borg wordt na een inspectie van de accommodatie terugbetaald. Bij defecten of gebrekkige 

schoonmaak wordt het desbetreffende bedrag in rekening gebracht. 

- Stacaravan: Maximale bezetting 4-6 personen, naargelang het type accommodatie. Personen ouder 

dan 15 jaar mogen niet op de bedbank slapen. 

Tent: Maximale bezetting 5-6 personen, naargelang het type accommodatie. 

Overnachting is uitsluitend toegestaan voor personen die zijn ingeschreven tijdens de reservering of op 

het moment van aankomst. 

Bij de accommodatie mag geen tent opgezet worden. 

                                       RESERVERINGSVOORWAARDEN - ACCOMMODATIES 



 

- Huisdieren zijn niet toegestaan. 

- De accommodatie is beschikbaar vanaf 16:00 uur op de dag van aankomst tot 10:00 uur op de dag 

van vertrek. 

- Reserveringen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Reserveringen kunnen alleen gewijzigd worden 

via info@playabrava.com, tot uiterlijk 30 dagen voor de dag van aankomst. Wijzigingen van de 

reserveringen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor de wijziging worden 15€ 

administratiekosten in rekening gebracht. 

- Annuleringen moeten gemeld worden via info@playabrava.com. Bij annuleringen worden de 

volgende kosten in rekening gebracht: 

Tot 45 dagen voor de dag van aankomst: 10% van het totale reserveringsbedrag 

Tussen 44 en 28 dagen: 60% 

Tussen 27 en 7 dagen: 85% 

Minder dan 7 dagen: 100% 

Camping Playa Brava beveelt aan gebruik te maken van een annuleringsverzekering. 

- Camping Playa Brava is een familiecamping. Wij behouden ons het recht voor nieuwe reserveringen 

binnen uiterlijk 72 uur te annuleren. Uw aanbetaling wordt dan uiteraard terugbetaald. Ook kan een 

reservering geannuleerd worden als blijkt dat de ingevoerde gegevens onwaar zijn. 
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