Handelsbetingelser
I nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking og betaling. Du
kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din
kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.
Alle priser oplyst i bookingsystemet er, ligesom alle andre steder på hjemmesiden, oplyst i danske kroner,
inklusive moms og alle afgifter, medmindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
HYTTER
Ved booking betales 50% af bookingens fuld pris, de sidste 50 % betales senest 30 dage før ankomst.
Bookingbekræftelse, som også fungerer som kvittering, sendes via mail, når din online betaling er
registreret.

•

Afbestilling indtil 30 dage før ankomst refunderes 100% af det indbetalte beløb, dog fratrækkes 500 DKK i
ekspeditionsgebyr.

•

Afbestilling i tidsrummet mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, får lejer refunderet 50 % af det samlede lejebeløb.

•

Afbestilling i tidsrummet 14 dage før ankomst, refunderes 0% af lejebeløbet.

EGEN CAMPINGVOGN, AUTOCAMPER ELLER TELT
Ved booking betales 50% af bookingens fuld pris, de sidste 50 % betales senest 30 dage før ankomst.
Bookingbekræftelse, som også fungerer som kvittering, sendes via mail, når din online betaling er
registreret.

•

Afbestilling kan ske indtil 14 dage før ankomst,refunderes 100%, dog fratrækkes 500 DKK i ekspeditionsgebyr.

•

Afbestilling senere end 14 dage før ankomst, refunderes 50 % af det samlede lejebeløb.

•

Afbestilling senere end 7 dage før ankomst, refunderes 0%.

Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem.
Du er som forbruger, som udgangspunkt, sikret i forhold til eventuelt misbrug af dit kreditkort på nettet.
Derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet.
Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende
hjemmeside: Forbrugerstyrelsen.
Vi registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger, afgivet i forbindelse med købet, i
vores bookingsystem i 5 år. Oplysningerne videregives ikke. Vi anvender serverside-cookies og en sikker
forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en server, hvor oplysningerne krypteres, før de sendes
over internettet.
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din booking bekræftelse, og du ikke har modtaget en
fejlmeddelelse fra systemet, bedes du skrive eller ringe til nedenstående adresse eller telefonnummer:
Rønne Strand Camping
Antoinettevej 2
3700 Rønne
CVR.: 36506288
Telefon: +45 40 20 30 68
Mail: info@nordskoven.dk – www.nordskoven.dk

