
Vroegboeken  
2023

Is de prijs van 2023 bekend?

Boek gerust.  
Je zit nog nergens aan vast.
• Boek je vakantie eenvoudig op vacansoleil.nl
• Je ontvangt je boekingsbevestiging meteen via e-mail. 
• De aanbetaling van je vakantie bedraagt 30% van de reissom.

Van gedachten veranderd? Geen probleem!
• Gratis annuleren kan tot 1 maart 2023. Je ontvangt je 

aanbetaling dan meteen terug.
• Gratis 1x je bestemming, camping, accommodatie en periode 

wijzigen kan ook tot 1 maart 2023.

Boek nú je campingvakantie 2023!

Vroegboekvogels zijn geluksvogels; zij hebben áltijd meer 
voordelen. Je bent bent direct zeker van je favoriete camping, 
accommodatie én periode. Je geniet van extra lange voorpret. 
En je zit nog helemaal nergens aan vast. Waarom zou je nog 
wachten met boeken? Kies voor zekerheid én vrijheid en boek 
nu je vakantie van 2023. Lees hier alles over vroegboeken  
voor 2023.

Is de prijs van 2023 nog 
niet bekend?

Maak een voorboeking 
en beslis later.
• Maak een geheel vrijblijvende voorboeking.
• Je ontvangt een bevestiging van je 

voorboeking via e-mail. 
• De voorlopige aanbetaling van je vakantie 

bedraagt 40 euro per nacht.
• Wij informeren je zodra de prijs bekend.  

Je kan er dan nog 5 werkdagen even rustig 
over nadenken.

• Wil je definitief boeken? Dan verrekenen  
we je voorlopige aanbetaling met de definitieve 
aanbetaling (30% van de reissom). Annuleer je? 
Dan betaal je niets en ontvang je de voorlopige 
aanbetaling direct terug. 

Van gedachten veranderd?  
Geen probleem!
• Ook als je je voorboeking hebt omgezet in  

een definitieve boeking, kan je altijd nog  
gratis annuleren tot 1 maart 2023. 

• Gratis 1x je bestemming, camping, 
accommodatie en periode wijzigen kan  
ook tot 1 maart 2023.

Alsjeblieft, jouw Vroege  
Vogel Voordelen:

checkcheck  Eerste keuze = zeker van je favoriete camping, 
accommodatie én periode

checkcheck  7 dagen per week aankomen en vertrekken

checkcheck  Gratis annuleren tot 1 maart 2023

checkcheck  Gratis 1x wijzigen of omboeken tot  
1 maart 2023 

checkcheck  Voorpret begint meteen!

checkcheck  Lid van SGR en ANVR


