
 
 

Algemene voorwaarden Magic Resorts 

 

Graag vragen wij je ons beleid met aandacht te lezen. Wij beschouwen het als een feit dat je akkoord gaat 

met deze voorwaarden, voordat je ene kamer in optie zet en/of een boeking bevestigd of annuleert.  

Neem bij vragen contact met ons op: info@magicresorts.online.  

 

 

Boekingsvoorwaarden  
Nadat je een boeking hebt bevestigd, versturen wij een factuur met alle boekingsinformatie: 

- Binnen 1 maand na de officiële boekingsdatum, vragen wij een aanbetaling van 20% van het totale bedrag  

  om de kamer veilig te stellen. Als de aanbetaling niet op tijd is ontvangen, is de kamer niet meer veilig  

  gesteld. Zie de officiële boekingsdatum rechtsboven in de factuur.  

- Binnen 1 maand voor aankomst moet het overige bedrag ontvangen zijn.  

 

 

Reserveringsvoorwaarden  
Magic Resorts biedt de mogelijkheid om kamers te reserveren om beschikbaarheid te verzekeren.  

 

Individuele reserveringen 
Voor een individuele boeking kun je een kamer reserveren voor 1 week. Als we binnen die week geen 

bevestiging hebben ontvangen, wordt de reservering verwijderd. Als je meer tijd nodig hebt voor de 

bevestiging, kan de reservering verlengd worden per week. We vragen je ons op de hoogte te houden van 

de voortgang.  

 

Groepsreserveringen 
We begrijpen dat een groepsboeking tijd nodig heeft om te organiseren en definitief te maken.   

- Een groepsreservering kan tot 30 maanden van tevoren worden aangevraagd.  

 

Groepsreserveringen (tot 30 maanden voor genoemde aankomstdatum) 

Bij een reserveringsaanvraag 30 maanden voor aankomst, wordt de volgende procedure toegepast: 

- tot 30 maanden voor aankomst kunnen we kamers reserveren voor jouw groep, nadat de  

  groepsaanbieding is goedgekeurd.  

- 18 maanden voor aankomst vragen we om de actuele stand van zaken: het aantal bevestigde boekingen  

  en de verwachtingen.  

- 12 maanden voor aankomst, maken we een voorlopige factuur op, gebaseerd op het aantal bevestigde  

  boekingen en verwachtingen. 

- 9 maanden voor aankomst, vragen we om de actuele stand van zaken en passen we de voorlopige factuur  

  hierop aan indien nodig.   

- 6 maanden voor aankomst maken we een definitieve factuur op en zullen de annuleringsvoorwaarden  

  worden toegepast (zie de annuleringsvoorwaarden op de volgende pagina). Ook mag Magic Resorts vanaf  

  nu niet-geboekte kamers vrijgeven. Hierover zul je echter te allen tijde over worden geïnformeerd en  

  bovendien heb jij de eerste keus of je de kamer wilt behouden of niet. Als je besluit de kamer te  

  behouden, zal deze gefactureerd worden en zullen de annuleringsvoorwaarden worden toegepast.  
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Als je een groepsreservering wilt aanvragen binnen 6 maanden voor aankomst, blokkeren wij de kamers 1 

week. Als we binnen 1 week geen bevestiging hebben ontvangen, zal de optie worden verwijderd. Als je 

meer tijd nodig hebt, kan de reservering verlengd worden per week (afhankelijk van de beschikbaarheid). 

Na de bevestiging maken we een definitieve factuur op voor bevestigde boekingen en zullen de 

annuleringsvoorwaarden worden toegepast. 

 

Na het versturen van de definitieve factuur, bespreken we - per situatie - het aantal kamers dat we nog 

gereserveerd houden voor jouw groep (behouden of vrijgeven) en hoe lang. Dit is afhankelijk van het aantal 

kamers dat al geboekt is en onze beschikbaarheid.  

- 3 maanden voor aankomst geven wij de niet-geboekte kamers, vrij.  

 

 

Annuleringsvoorwaarden 

We begrijpen dat er altijd een mogelijkheid bestaat dat je een boeking moet annuleren. Echter gaan wij er 

vanuit dat je begrijpt dat onze annuleringsvoorwaarden worden toegepast in iedere situatie.  

 

 

Groepsboekingen (een groepsboeking is een boeking van 3 of meer kamers)  
Vanaf het moment dat de definitieve factuur is verstuurd, zal het volgende annuleringsbeleid 

worden toegepast:  
 

Annulering vanaf het boekingsmoment (factuurdatum)  

Annuleringsbedrag zal 5% van de totale factuur zijn. 

 

Annulering binnen 25 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 15% van de totale factuur zijn.  

 

Annulering binnen 20 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 25% van de totale factuur zijn.  

 

Annulering binnen 15 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 50% van de totale factuur zijn.  

 

Annulering binnen 10 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 80% van de totale factuur zijn. 

 

Annulering binnen 6 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 90% van de totale factuur zijn. 

 

Annulering binnen 3 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal het totale factuurbedrag zijn.  

 

Als je binnen een groepsboeking één kamer wilt annuleren, berekenen we het tarief voor één kamer en 

gebruiken we bovenstaande annuleringsvoorwaarden.  

 

 



FIT boekingen (een FIT boeking is een individuele boeking van 1 of 2 kamers) 
Vanaf het moment dat de definitieve factuur is verstuurd, zal het volgende annuleringsbeleid worden 

toegepast:  

 
Annulering vanaf het boekingsmoment (factuurdatum)  

Annuleringsbedrag zal 10% van de totale factuur zijn. 

 

Annulering binnen 10 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 15% van de totale factuur zijn.  

 

Annulering binnen 6 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 25% van de totale factuur zijn. 

 

Annulering binnen 4 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 40% van de totale factuur zijn. 

 
Annulering binnen 3 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 50% van de totale factuur zijn. 
 

Annulering binnen 2 weken voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 75% van de totale factuur zijn 

 

Annulering binnen 1 week voor aankomst 

Annuleringsbedrag zal 90% van de totale factuur zijn 

 
Annulering binnen 3 dagen voor aankomst (of niet verschijnen) 

Annuleringsbedrag zal het totale factuurbedrag zijn. 

 

 
 


