
Met het oog op eventuele schade welke tijdens uw verblijf door toedoen van u of uw  
reisgenoten ontstaat, dient u bij aankomst op het park een eenmalige machtiging te  
verstrekken.

Dit betekent dat u niet vooraf een contant bedrag aan borg hoeft te betalen. In plaats daarvan 
machtigt u ons om in geval van schade een bedrag van maximaal €350,- per accommodatie 
van uw rekening af te schrijven. Indien u de accommodatie en ons park na afloop van uw  
verblijf netjes en zonder schade verlaat, wordt de machtiging uiterlijk één (1) week na uw  
vertrek door ons vernietigd. 

Wanneer u schade hebt gemeld of wanneer onze medewerkers na uw vertrek schade aan of in 
de accommodatie aantreffen, dan zullen wij u binnen vijf werkdagen na vertrek een brief  
toesturen waarin wij de geconstateerde schade melden en meedelen welk bedrag er naar  
aanleiding van de door u verleende machtiging geïncasseerd zal worden. Van de schade  
ontvangt u ook één of meerdere foto’s.

Onze borgprocedure heeft betrekking op schade in de breedste zin, welke wordt veroorzaakt 
door of te wijten is aan oneigenlijk gebruik door onze gasten. Hieronder wordt in elk geval  
verstaan: schade aan de accommodatie (bijvoorbeeld glasschade, beschadigingen aan vloeren, 
wanden, schilderwerk etc.), schade aan de in de accommodatie aanwezige inventaris  
(bijvoorbeeld beschadigingen aan meubilair, gebroken servies, maar tevens onvoorzien  
schoonmaakwerk) en schade aan overige zaken en voorzieningen op het park (terrassen,  
begroeiing maar ook bijvoorbeeld speeltoestellen en faciliteiten in ons centrumgebouw). Om 
vast te stellen of er sprake is van schade (waardevermindering), worden alle accommodaties 
door onze medewerkers voor aankomst en na vertrek gecontroleerd. 

Via de machtiging kunnen wij maximaal 350 euro afschrijven van uw rekening ingeval van aan 
u toerekenbare schade. Dit laat onverlet dat u, ingeval van schade die uitstijgt boven dat  
bedrag, daarvoor wel door ons aansprakelijk gehouden kunt worden. 

Voor een aantal accommodaties en tijdens evenementen kan het ook zijn dat wij  gelijk bij 
aankomst een borg aan onze gasten vragen. Dit hangt af van de periode en het reisgezelschap. 
Dit zou dan gaan om de volgende bedragen:
Schakelbungalow, Chalets     maximaal € 350,00
Riant Bungalow, Vrijstaande Bungalow   maximaal € 350,00
Wellnessboerderij, Villa’s     maximaal € 500,00



Machtigingsformulier Vakantiepark Klein Vaarwater

Geachte gast,

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw interesse in ons vakantiepark. Wij gaan er van 
uit dat u een fijn verblijf heeft.  

Om uw incheck op het park te versnellen willen wij u vragen dit formulier ingevuld en  
ondertekend in te leveren bij aankomst op de receptie. Deze machtiging zorgt ervoor dat u geen 
contante borgsom hoeft te voldoen. Wilt u bij inleveren tevens uw bankpas laten zien zodat wij 
de gegevens kunnen controleren?

Alvast bij voorbaat dank!

EENMALIGE MACHTIGING

Ondergetekende machtigt middels ondertekening van deze machtiging Coöp. Recreatieoord 
“Klein Vaarwater” B.A. te Klein Vaarwaterweg 14, 9164 MA  Buren Ameland om maximaal een 
bedrag van € 350,00 van zijn rekeningnummer af te schrijven binnen één (1) week na vertrek 
indien er schade is aan of in de gehuurde accommodatie, de inventaris van de accommodatie 
en/of overige zaken op het park*.  

Naam + voorletters   …..…………………………………………………………………………

Adres     ….………………………………………………………………………….

Postcode    ………………… Woonplaats:……………………………………..

Telefoonnummer (mobiel)  …………………………………………………………………………….. 

Reserveringsnummer  …………………………………………………………………………….. 
 
Aankomstdatum   …………… Vertrekdatum ……………

IBAN     ……………………………………………………………………………..
 
Getekend te    ……………………………………………………………………………..
 
Datum    …………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening   ……………………………………………………………………………..

Incassant ID: NL93 INGB 0660824329

In te vullen door de receptie:  
 
Ontvangen d.d.    ……………………………………………………………………………..


