Algemene voorwaarden:
Status 01.12.2021
De laatste versie is te vinden op de website http://www.spielberg-camping.at!
• De Camping PINK met de zones Birkmoarhof/Baumessner en Camping PINK Premium wordt gewoonlijk gebruikt
als landbouwweide en is opengesteld voor kamperen tegen betaling tijdens de periode van de grote F1- en
MotoGP-evenementen op de Red Bull Ring, en tijdens afzonderlijke evenementen. De openingstijden van de
camping zijn te vinden op de website.
• De inchecktijden voor de grote evenementen zijn donderdag en vrijdag van 6:30 tot 23 uur. Op zaterdag is de
check-in geopend van 6:30 tot 18 uur. Daarna wordt de camping gesloten. Gereserveerde/betaalde boekingen
verliezen vanaf dit moment hun geldigheid. Toegang buiten de bovengenoemde inchecktijden is niet mogelijk
van donderdag tot zaterdag. Wij bieden u echter de mogelijkheid om direct bij onze check-in te kamperen op
een kleine groenstrook totdat u de camping op kunt. Als u voor donderdag aankomt, bent u vrij om uw plaats te
kiezen. De check-in zal worden opgemaakt en onze organisatiemedewerkers zullen u laten weten of u op de door
u gekozen kampeerplaats kunt blijven.
• Op Camping PINK Premium is aankomst alleen mogelijk vanaf donderdag.
• Bij de eerste ingang van de camping ontvangt u de accreditaties. Deze moeten onmiddellijk worden aangebracht
om toegang te krijgen. Bovendien ontvangt u informatiemateriaal over de omstandigheden op de camping.
• Om veiligheidsredenen mag u, zodra u voor de eerste keer het Camping PINK Premium-terrein betreedt, het
terrein niet meer verlaten. Om veiligheidsredenen kan het gebied met de prefab-accommodatie alleen te voet
worden bereikt. Voertuigen zullen worden toegewezen aan een aparte parkeerplaats.
• Door de camping te betreden, stemt u ermee in dat gegevens en beelden kunnen worden gebruikt voor
informatie- en reclamedoeleinden.
• De regels van het wegenverkeersreglement zijn van toepassing op het terrein, met inbegrip van de
toegangswegen en de ontwikkelingswegen.
• Voor prijzen van staanplaatsen en accommodaties verwijzen wij u naar de website www.spielberg-camping.at of
die van onze verkooppartners.
• Pinnen bij een geldautomaat op de camping is niet mogelijk. Er is een geldautomaat bij de hoofdingang van de
Red Bull Ring (Red Bull Ring Str. 1, 8724 Spielberg). Op de camping kunt u contant betalen (Euro), met Maestro
en met creditcards. Bij het inchecken is betaling alleen mogelijk in contanten (Euro).
• Indien de datum van het evenement door de organisator wordt gewijzigd, zal de campingreservering
dienovereenkomstig veranderen. Indien het evenement door de organisator wordt afgelast, blijven de
campingreserveringen geldig voor het volgende evenement.
• Annuleringskosten zijn niet van toepassing tot een week voor het evenement. In de week voor het evenement
wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht. In geval van no-show zonder voorafgaande annulering, zal
100% van de prijs in rekening worden gebracht. In het geval van een reservering die vooraf online of per
creditcard is betaald, is annulering niet mogelijk en zal er geen restitutie van het betaalde bedrag plaatsvinden.
• In geval van vervroegd vertrek vindt geen restitutie plaats.
• Elektriciteitsaansluitingen (geaarde stopcontacten 230V [CEE 7/3], maar geen 400V-stroom) zijn beschikbaar en
moeten apart worden gereserveerd bij alle kampeerplaatsen tegen een vergoeding. Op Camping PINK Premium
is het elektriciteitstarief inbegrepen in de kampeerprijs voor de accommodaties. Vergeet niet uw eigen
eurostekker met stroomkabel en/of kabeltrommel van min. 25 m mee te nemen. Afhankelijk van de locatie is tot
max. 50 m kabellengte naar de volgende stroomverdeler vereist. Gelieve er rekening mee te houden dat de
elektriciteitssystemen niet ontworpen zijn voor verwarming (elektrische kachels, koken/grillen met krachtige
elektriciteit). Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van dergelijke elektrische verbruikers te
verbieden. Indien gebruik wordt gemaakt van slechte of defecte verbruikers, zoals oude koelkasten, defecte
kabeltrommels, enz. zal de toegang tot elektriciteit worden verboden en permanent worden afgesloten.
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• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte generatoren in werking te stellen.
• Er zijn geen directe water- en afvalwateraansluitingen op de camping.
• Vers water is beschikbaar centraal op het terrein bij de sanitaire voorzieningen en af en toe in aparte
waterbakken op de kampeerweiden. Borden zullen aangeven of er drinkwater beschikbaar is.
• Barbecues zijn alleen toegestaan in daarvoor geschikte houders op de camping (hout, barbecuekolen, gas). Het
is verboden een kampvuur aan te steken.
• Er zijn geen vaste staanplaatsen op Camping PINK am Birkmoarhof. U kunt een staanplaats kiezen in overleg met
onze organisatiemedewerkers - de uiteindelijke beslissing ligt bij ons als campingexploitant. Om organisatorische
redenen is het helaas niet mogelijk om staanplaatsen vrij te houden voor volgende gasten. De grootte van elke
staanplaats voor voertuigen < 7,5 m is vastgesteld op 30 m² voor auto's en tenten, campers, auto's en caravans
of 20 m² voor motorfietsen en tenten en wordt niet verkaveld. Het parkeren van voertuigen direct bij de
kampeerplaats is alleen mogelijk naar gelang van de beschikbare ruimte. Voor voertuigen > 7,5 m, gelieve
"overlengte" rechtstreeks bij de reservering te vermelden. U krijgt dan een standplaats van 50 m².
• Op Camping PINK Premium is de staanplaats verkaveld met 48 m². Caravans met een lengte > 7,5 m worden in
een aparte zone geplaatst. Hiervoor moet een toeslag worden betaald (vermeld bij uw reservering direct "extra
lengte"). U krijgt dan een staanplaats toegewezen van 70 m².
• De accommodatie bevindt zich in een apart gedeelte. Het is niet toegestaan om extra (feest)tenten op te zetten.
• Het is niet toegestaan om tenten te verplaatsen met sloten en hekken.
• Er zijn vlakke en oneffen plaatsen beschikbaar op de camping, die worden toegewezen op basis van wie het eerst
komt, het eerst maalt. Het wordt aanbevolen om klossen mee te nemen.
• Het gebruik van de kampeerterreinen is op eigen risico. Er is geen bewaking. De campingexploitant is niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook (b.v. ongevallen, letsel, verloren voorwerpen): Ongevallen,
verwondingen, verloren of beschadigde voorwerpen, enz.), die zich voordoen tijdens het gebruik van de
kampeerterreinen. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de schade opzettelijk of door grove nalatigheid
door de campingexploitant is veroorzaakt.
• Schadeclaims tegen de campingexploitant van Camping PINK worden als uitgesloten beschouwd in geval van
blikseminslag, aardbevingen, epidemieën, pandemieën, overstromingen, brand, verkeersongevallen, gijzeling,
oorlog, onlusten, terrorisme, sabotage, stakingen, noodweer en hagel.
• Om veiligheidsredenen kan u de toegang tot de zaal worden geweigerd of kan u de zaal worden uitgezet,
gefouilleerd worden door personeel van de organisator en/of gefilmd worden door bewakingscamera's.
• De nachtrust begint om 01 uur, waarna het volume van luidsprekers en muziekapparatuur zo moet worden
gekozen dat buren en andere campinggasten er geen hinder van ondervinden. Voor de MotoGP begint de
nachtrust al voor middernacht op Camping PINK Premium "Silent". De tijdsbeperking kan variëren afhankelijk
van de campingexploitant en/of officiële voorschriften. Bij herhaaldelijke niet-naleving behouden wij ons het
recht voor de camping te verlaten.
• De instructies van het personeel van de organisatie moeten worden opgevolgd.
• Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij informatiepunten ingericht. Daar kunt u vragen,
wensen, suggesties en klachten indienen. Wij zullen deze binnen onze mogelijkheden snel afhandelen of samen
met u naar oplossingen zoeken.
• Voor noodgevallen en als dienstverlening is er een telefonische hulplijn die 24 uur per dag bereikbaar is en die
aan het begin van het evenement zal worden aangekondigd.
• Stortingen voor huurartikelen kunnen worden geïnd. Schade veroorzaakt tijdens het gebruik zal na vaststelling
van de schade apart worden verrekend en gefactureerd. Deze moeten onmiddellijk worden betaald of zullen
later worden opgeëist.
• Huisdieren zijn welkom op Camping PINK am Birkmoarhof, maar mogen niet vrij rondlopen.
• Eigenaars van huisdieren zijn aansprakelijk voor eventuele incidenten. Dieren zijn niet toegestaan op Camping
PINK Premium.
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• Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken en in de plastic zakken die bij aankomst
worden uitgedeeld, en op de juiste wijze worden gescheiden in de daarvoor bestemde afvalzones. De
kampeerplaatsen en de accommodatie moeten bezemschoon, schoon en vrij van afval worden achtergelaten.
Bij niet-naleving worden de gemaakte kosten in rekening gebracht en behouden wij ons het recht voor aangifte
te doen bij de politie.
• Kampeerartikelen zoals tenten, meubilair, kampeervoertuigen, meubilair, voertuigen, enz. mogen niet op het
kampeerterrein worden achtergelaten. In geval van niet-naleving worden de gemaakte kosten in rekening
gebracht en behouden wij ons het recht voor een klacht in te dienen.
• Bij ernstige overtredingen van de huisregels behouden wij ons het recht voor de kampeerders te verwijderen.
• Het vroegst mogelijke vertrek van onze camping tijdens grote evenementen is waarschijnlijk op zondag vanaf ca.
20 uur. De verkeersregels vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betreffende organisator van
het evenement en niet onder de invloedssfeer van Camping PINK.
• De federale regering neemt alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de bevolking te
waarborgen. Maatregelen om het coronavirus in te dammen worden genomen onder voortdurende evaluatie
van de huidige situatie. Wij handelen in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen.
• De toegang tot de tenten is niet toegestaan aan showmannen en alle personen die handel drijven, goederen
aanbieden of verkopen.
• De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Oostenrijks recht, met uitsluiting van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, alsmede van de
verwijzingsnormen van het Oostenrijks internationaal privaatrecht.
• De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is Oostenrijk; voor de beslechting van geschillen is uitsluitend het
Oostenrijkse recht van toepassing.
• Dit document dient ter informatie. In geval van twijfel is de Duitstalige versie van toepassing.
Camping PINK Event GmbH
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