
 
 

Zorgvakanties Imminkhoeve voorwaarden 

 

I. Wijzigingsvoorwaarden  

II. Annuleringsvoorwaarden 

III. Betalingsvoorwaarden 

 

 

I. Wijzigingsvoorwaarden: 

Wanneer een vakantie gewijzigd moet worden naar een andere datum, in hetzelfde jaar, 

worden hiervoor geen annuleringskosten of wijzigingskosten gerekend, tenzij men van de 

reisduur, andere samenstelling etc. afwijkt. 

 

 

II. Annuleringsvoorwaarden groepsaccommodatie 

Bij annulering betaalt de groep een vergoeding aan Imminkhoeve. Deze bedraagt: 

a. Bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 25% van 

de overeengekomen prijs; 

b. Bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van 

de overeengekomen prijs; 

c. Bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van 

de overeengekomen prijs; 

d. Bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van 

de overeengekomen prijs; 

e. Bij annulering binnen twee maanden tot week voor de ingangsdatum, 95% 

van de overeengekomen prijs; 

In geval van no-show (niet op komen dagen) bent u in alle gevallen verplicht de 

reserveringswaarde te betalen aan Imminkhoeve. 

 

Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij bijvoorbeeld Unigarant 

of Allianz Global Assistance. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Annuleringsvoorwaarden hotel / individuele gasten  

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, 

is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het 

navolgende  

a. Bij annulering meer dan 1 maand tot 15 dagen voor de ingangsdatum bent u 

gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Imminkhoeve te betalen. 

b. Bij annulering van 14 dagen tot 8 dagen voor de ingangsdatum bent u 

gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Imminkhoeve te betalen.  

c. Bij annulering van 7 dagen tot 4 dagen voor de ingangsdatum bent u 

gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Imminkhoeve te betalen.  

d. Bij annulering van 3 dagen tot 2 dagen voor de ingangsdatum bent u 

gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Imminkhoeve te betalen.  

e. Bij annulering van 24 uur voor de ingangsdatum bent u gehouden 85% van de 

reserveringswaarde aan Imminkhoeve te betalen.  

f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum bent u gehouden 100% 

van de reserveringswaarde aan Imminkhoeve te betalen.1 

In geval van no-show (niet op komen dagen) bent u in alle gevallen verplicht de 

reserveringswaarde te betalen aan Imminkhoeve. 

 

 

 

III. Betalingsvoorwaarden:  

 

25 % van de gehele reissom, direct na reservering. De betaling dient binnen 2 weken bij 

Imminkhoeve voldaan te zijn. 

25 % van de gehele reissom,  4 maanden voor aankomstdatum. 

50 % van de gehele reissom, 2 maanden voor aankomstdatum. 

 

Wij vragen standaard bij iedere boeking een aanbetaling van 25% van het totale 

verblijf. Bij annulering hanteren wij 25% annuleringskosten over de logies prijs. 

 

 
 


