
 
 

 

Algemene voorwaarden Terra dos Anjos, glamping at sea 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Terra dos Anjos, glamping at 

sea. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

Prijzen en betaling 

De prijzen zijn in euro’s. Er is in deze regio geen toerismebelasting. De prijzen zijn inclusief BTW, 

eindschoonmaak, bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen. Er zijn geen strandhanddoeken bij 

inbegrepen. Deze dient u zelf mee te nemen.  

Onze betaalgegevens zijn:  

Millennium bank, Alfeizerão, Portugal 

Tnv. Nanja Louise Engeln – Terra dos Anjos 

IBAN: PT50003300004550353264905 

Op onze website onderaan de pagina is ook een knop om veilig te betalen via Paypal. 

Reservering 

Wij vragen een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Als u binnen 10 dagen na de gemaakte 

reservering 50% van het totaalbedrag op onze bankrekening overmaakt, dan is uw reservering 

definitief. De rest van het bedrag kan vlak voor, of tijdens aankomst aan ons worden betaald. Mochten 

wij binnen 10 dagen na de gemaakte reservering nog geen aanbetaling hebben ontvangen, dan komt 

uw reservering automatisch te vervallen.  

Bij last minute boekingen (periode tussen boekingen en aanvang huurperiode korter dan 2 weken) 

moet het hele bedrag ineens worden voldaan. 

Annulering 

Mocht u om de een of andere reden niet kunnen komen en u annuleert uiterlijk 2 maanden voor 

aankomst, dan storten wij het volledig aanbetaalde bedrag weer terug op uw rekening. Annuleert u 

binnen 1 maand voor uw aankomst of tijdens het verblijf, dan krijgt u geen restitutie. 

Bij gevolgen voortkomend uit: oorlog, stakingen, natuurgeweld en of -rampen, overmacht, beperkende 

overheidsmaatregelen en/of buitengewone omstandigheden toe te rekenen aan derden zijn reeds 

overgemaakte aanbetalingen van uw kant niet terugvorderbaar. Mocht het na een boeking toch niet 

mogelijk zijn i.v.m. covid-19 of een andere pandemie om hier te verblijven, dan bieden wij u een 

voucher aan ter waarde van uw aanbetaling die 2 jaar geldig is. 

Wij adviseren u om een reisverzekering met annuleringsverzekering af te sluiten.  

Aankomst, verblijf, vertrek 

Aankomsttijd is vanaf 16:00 uur. Het uitchecken is tot 10:00 uur.   

Honden zijn toegestaan, mits ze geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn. Honden mogen niet in 

de slaapkamers komen. Er mag niet worden gerookt in de safaritenten. U mag buiten roken op de 

veranda en op het terrein, maar doe dit wel voorzichtig en veilig vanwege de grote risico’s op 

bosbranden in de zomer. Gooi geen brandende sigaretten weg.  



 
 

 

De safaritent dient veegschoon te worden achtergelaten. Dit houdt tevens in dat alle servies is 

afgewassen. 

Schade 

Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Alle risico’s 

met betrekking tot het verblijf op de glamping komen voor uw eigen rekening.  

Schade door u veroorzaakt op onze glamping brengen wij bij u in rekening.  

Het verblijf en gebruik van onze safaritenten en voorzieningen valt onder de verantwoording van de 

gast of gebruiker.  

De prijzen zijn inclusief BTW, eindschoonmaak, bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen. Er zijn 

geen strandhanddoeken bij inbegrepen. Deze dient u zelf mee te nemen.  De safaritent dient 

veegschoon te worden achtergelaten. Dit houdt tevens in dat alle servies is afgewassen. 

Vastgelegd in Boavista te Portugal, op 15-06-2020 

Marjolein en Nanja Engeln 

 


