
Ameland en het Corona virus 
Informatie voor Boekers 
Heeft U een vakantieverblijf geboekt op Ameland ,dan is deze informatie voor u bestemd. 

Het betreft hier een losse accommodatie boeking en geen complete pakketreis. 

Uw opties  
Op dit moment: 

 U kunt naar het eiland komen en genieten van uw vakantie, mits u zich houdt aan 

de maatregelen van de overheid;  

 U kunt het nog even aanzien om te kijken welke maatregelen (beperkend of 

soepeler) er in de nabije toekomst worden genomen en daarna een besluit 

nemen;  

 U kunt annuleren (zie hieronder). 

Huurovereenkomst  

Als u een vakantieverblijf boekt gaat u als huurder een overeenkomst aan per mail met 

verhuuraanc en u accepteert middels de aanbetaling / complete betaling de algemene 
voorwaarden. 

Algemene voorwaarden  

Op alle overeenkomsten die we vaststellen zijn de algemene voorwaarden van toepassing 

die u bij het doen van een boekingsaanvraag accepteert. Daarnaast kunnen er 
huisspecifieke voorwaarden zijn. 

Bevestigingsbrief  

In de bevestigingsbrief adviseren we u om een annuleringsverzekering af te sluiten. Als u 

geen annuleringsverzekering afsluit heeft u bewust gekozen voor het risico dat u uw geld 

kwijt bent als u onverwacht moet annuleren. 

Restantbetaling  

Heeft u een aanbetaling gedaan en twijfelt u over het doen van de restantbetaling omdat 

u niet zeker weet of uw vakantie door kan gaan? Formeel bent u verplicht om het 

restantbedrag conform de huurovereenkomst binnen 3 weken voor aankomst te 

voldoen.  
we bieden u echter de volgende keuzes: 

 uw vakantie door laten gaan want de boot vaart, er is geen reisverbod en het 

verblijf is beschikbaar: in dit geval dient u de restantbetaling conform 

overeenkomst te voldoen;  

 uw vakantie annuleren: zie hieronder;  
 uw vakantie omboeken naar een andere datum is in principe niet mogelijk. 

Annuleren  

Als u uw boeking wilt annuleren en u heeft een annuleringsverzekering afgesloten, dan 

moet u contact opnemen met uw verzekeraar. Afhankelijk van de reden van annuleren 

en de polisvoorwaarden zal de verzekering wel of niet uitkeren. Als u iets van ons nodig 

heeft (soms wordt er om een annuleringsnota gevraagd) kunt u per mail contact met ons 

opnemen. Conform de huurovereenkomst heeft U geen recht op teruggave van de reeds 

betaalde huursommen. 

Dus als u alleen aanbetaald heeft en u heeft geen annuleringsverzekering afgesloten dan 

bent u de aanbetaling kwijt (50% huur).  



 
 

 
U mag 'op vakantie' gaan binnen Nederland en dus ook op de Waddeneilanden. U dient 

zich wel aan de maatregelen van de overheid te houden. Het gereserveerde 
vakantieverblijf is voor u beschikbaar en u kunt gewoon naar het eiland komen. 

Tot besluit  

We vinden het heel vervelend dat we zo formeel moeten zijn en u wijzen op de 

huurovereenkomst per mail die u heeft geaccepteerd. Normaalgesproken zouden we er 

alles aan doen om tot een oplossing te komen, maar die mogelijkheid is er helaas op dit 
moment niet. 

 

 


