
Voorwaarden corona voucher – Boek uw Buitenhuis   
 

 
  
 
 
Onlangs hebben jullie een vakantie geboekt bij een park van Boek uw Buitenhuis: 
 

- Vakantiepark Hessenheem  
- Vakantiecentrum ’t Schuttenbelt 
- De Lochemse Berg 

 
Omdat jullie verblijf vanwege de genomen maatregelen of door een persoonlijke besmetting in het 
reisgezelschap niet door kan gaan, ontvangen jullie een voucher. Deze voucher is in te wisselen bij 
het park waar jullie initieel geboekt hebben.  
 
1. Jullie hebben van Boek uw Buitenhuis een voucher ontvangen. Ingeschreven onder 
Vakantiecentrum ’t Schuttenbelt bij de KvK onder nummer: 08098873 
 
2. Onderstaande informatie staat specifiek op uw voucher vermeld:   

• De naam ‘corona voucher’;   
• De specifieke reservering gebonden vouchercode;  
• De uitgiftedatum van de corona voucher;   
• De geldigheidsduur van de corona voucher;  
• De waarde van de corona voucher;   
• Geldigheid van de corona voucher;  

 
3. Alleen door Boek uw Buitenhuis (met haar 3 parken) uitgegeven coronavouchers met de 
bovenstaande informatie zijn geldig. Vouchers worden verspreid via de mail en worden expliciet 
gericht aan het e-mailadres waar de reservering mee is gemaakt.   
 
4. De coronavoucher kan uitsluitend worden ingewisseld voor een vakantie welke wordt aangeboden 
door het betreffende park waar u in eerste instantie ook geboekt had. Voorbeeld: Een vouchercode 
welke uitgegeven wordt op een boeking bij Vakantiepark Hessenheem kan enkel verzilverd worden 
op een nieuwe boeking bij Vakantiepark Hessenheem.  
 
5. Het is mogelijk een andere woning te boeken dan eerder gekozen; het hoeft niet dezelfde 
accommodatie te zijn. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger uitvalt, betalen jullie de 
meerkosten.   
 
6. De coronavoucher wordt uit coulance uitgegeven en is 1 jaar geldig vanaf het moment van uitgifte.  
 
7. Nadat jullie de corona voucher hebben ingewisseld en een nieuwe reservering hebben gemaakt, 
zijn op de nieuwe reservering de reguliere algemene voorwaarden van kracht. Hiermee gaan jullie 
akkoord bij het maken van de nieuwe reservering.   
 
8. Alleen de hoofdboeker van de reis kan de corona voucher inwisselen.   
 
9. Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.   
 
10. De corona voucher is niet inwisselbaar voor contanten.   
 
11. De corona voucher is niet overdraagbaar.  



 
12. De coronavoucher wordt enkel toegestuurd indien vanwege regionale of landelijke maatregelen 
het niet mogelijk is om te komen naar onze vakantieparken of dat onze voorzieningen volledig 
gesloten zijn of door een besmetting in het reisgezelschap welke aangetoond kan worden.  
 


