
 

Landal GreenParks 
Generelle vilkår for Landal GreenParks 
 

UTELUKKELSE AV ANGRERETTEN 

Landal GreenParks gjør deg oppmerksom på at reservasjoner er bindende. En rettsfrist (den såkalte angrefristen) på 14 dager 

gjelder ikke for avtalene som du inngår med Landal GreenParks. 

 

1. ANVENDELSE 

1.1 Disse generelle vilkår gjelder for alle tilbud, reservasjoner og avtaler med hensyn til alle overnattinger, campingplasser og 

øvrige fasiliteter som leies ut av Landal GreenParks Holding B.V. eller dets tilknyttede selskaper («Landal GreenParks»). 

1.2 I disse generelle vilkår betyr begrepet «leietaker» og «deg»: personen som har inngått en avtale med Landal GreenParks med 

hensyn til leie/bruk av overnatting og/eller campingplass og/eller øvrige fasiliteter. Begrepet «bruker» (også referert til som 

«gjest» her) forstås som: leietakeren og personene som er oppgitt av leietakeren og som vil benytte seg av overnattingsplassen 

og/eller campingplassen som leietakeren har bestilt, og/eller øvrige fasiliteter. 

1.3 Disse generelle vilkår gjelder uansett eventuelle (tidligere) henvisninger til dine egne vilkår eller andre generelle vilkår. Landal 

GreenParks avviser alle generelle vilkår som du henviser til eller som brukes av deg. 

1.4 Avtaler som avviker fra disse generelle vilkår er kun gyldige dersom de har blitt inngått i en skriftlig avtale. 

 

2. RESERVASJONER 

2.1 Landal GreenParks godtar kun reservasjoner fra personer som er 18 år eller eldre. Reservasjoner av personer yngre enn 18 år 

vil derfor ikke være gyldige. 

2.2 Landal GreenParks forbeholder seg retten til å avvise avvikende reservasjoner med hensyn til grupper, uten å måtte oppgi en 

begrunnelse, eller å pålegge spesielle vilkår.  

2.3 Hvis Landal GreenParks behandler reservasjonen din, vil Landal GreenParks sende deg en faktura innen 14 dager etter at 

reservasjonen ble foretatt. Du må kontrollere at den er riktig så snart du mottar den. Eventuelle feil må kommuniseres umiddelbart 

til Landal GreenParks. 

2.4 Hvis du ikke har mottatt en bekreftelse/faktura innen 14 dager etter at du har foretatt reservasjonen, bør du kontakte 

reservasjonsavdelingen umiddelbart. Gjør du ikke det, vil du miste retten til å gjøre krav med hensyn til reservasjonen. 

2.5 En avtale vil bli inngått mellom deg og Landal GreenParks når Landal GreenParks har bekreftet reservasjonen til deg. 

2.6 Avtalen omfatter leie av overnattingsplass og/eller  

campingplass og/eller øvrige fasiliteter for rekreasjonsbruk, som er kortvarig av natur. 

 

3. ENDRINGER I AVTALEN  

3.1 Hvis du, etter avtalens inngåelse, ønsker å foreta endringer i  

avtalen, er Landal GreenParks ikke forpliktet til å akseptere dem. Det er etter Landal GreenParks eget skjønn å avgjøre om og i  

hvilken grad disse endringene godtas. Hvis Landal GreenParks godtar endringene, vil Landal GreenParks belaste deg for eventuelle 

administrasjonskostnader. 

3.2 Det er ikke tillatt å endre dato og/eller sted fra 28 dager før ankomst. I slike tilfeller gjelder avbestillingsgebyr slik beskrevet i 

artikkel 14 i disse generelle vilkår. 

3.3 Hvis du ønsker å endre antall overnattingsplasser og/eller campingplasser etter at avtalen for mer enn én overnattingsplass 

og/eller campingplass har blitt inngått, vil våre vilkår for avbestilling være gjeldende. Disse er beskrevet i artikkel 14 i våre generelle 

vilkår. 

 

4. ENDRING AV BRUKERE  

4.1 Leietakeren og andre brukere har ikke tillatelse til å la andre personer som ikke er navngitt i avtalen benytte seg av 

overnattingsplassen og/eller campingplassen på en hvilken som helst måte, med mindre annet er avtalt med Landal GreenParks. 

4.2 Hvis du og Landal GreenParks har avtalt at du og/eller én eller flere brukere endres, forblir du ansvarlig ovenfor Landal 

GreenParks i tillegg til leietakeren og/eller brukere som du og/eller andre brukere har endret på til å betale det gjenværende beløpet 

av leien, administrasjonskostnader (se art. 3.1) og eventuelle tilleggskostnader som følge av endring av brukere og eventuelle 

avbestillingsgebyr. 

  



 

5. PRISER  

5.1 Du skylder Landal GreenParks den avtalte leieprisen som er oppgitt i både bekreftelsen og fakturaen for reservasjonen. 

5.2 Du kan ikke lenger benytte deg av prisrabatter og/eller spesialtilbud dersom bekreftelse av reservasjonen/fakturaen har blitt 

sendt ut av Landal GreenParks.  

5.3 Alle priser er inkludert moms, med mindre annet er angitt. 

5.4 Landal har rett til å innføre prisøkninger som følge av midlertidige tilpasninger av lovbestemmelser eller bestemmelser 

(inkludert, men ikke begrenset til, moms, turistskatt og forsikringsskatt) som Landal GreenParks ikke har noen innflytelse over. 

 

6. TILLEGGSKOSTNADER  

6.1 I tillegg til leieprisen, vil du/leietakeren også bli belastet for reservasjons- og administrasjonskostnader, sengetøy og turistskatt. 

6.2 Turistskattbidrag bestemmes av den gjeldende kommunen hvor parken befinner seg. Du/leietakeren skylder Landal GreenParks 

til enhver tid turistskatten som er pålagt og gjelder for kommunen hvor parken befinner seg. 

6.3 For bestillinger for parker i Danmark vil leietakeren også være ansvarlig for å betale kostnadene for vann og energi. Kostnadene 

for bruk av vann, gass og elektrisitet avgjøres på grunnlag av den faktiske bruken knyttet til oppholdet. Bruken måles automatisk 

(digitalt). På slutten av oppholdet, må du betale denne avgiften i parken i danske kroner på grunnlag av prisene fastsatt av Landal 

Greenparks. Du finner prisene på nettsiden til Landal GreenParks, og de kan endres fra tid til annen. Landal GreenParks har rett til å 

beregne beløpet for forbruket på grunnlag av de automatiske måleravlesningene. Det er midlertidig mulig å motbevise. 

 

7. BETALINGER  

7.1 Ved bestilling må du betale et depositum på 20 % av det totale betalingsbeløpet.. For campingplasser må 50 % av det totale 

betalingsbeløpet betales.  

7.2 Det resterende beløpet av leien må være betalt til Landal GreenParks senest 30 dager før dagen oppholdet i Landal GreenParks 

begynner, slik angitt i reservasjonsbekreftelsen. 

7.3 I motsetning til det foregående må det totale betalingsbeløpet  betales ved bestilling innen 30 dager før oppholdet begynner. 

Hvis det viser seg ved ankomst til parken at beløpet ennå ikke er betalt til Landal GreenParks bankkonto, må du betale (resten av) 

beløpet på stedet. Ved manglende betaling i henhold til ovenstående kan Landal GreenParks nekte deg å bruke 

overnattingsplassen og/eller campingplassen og/eller øvrige fasiliteter. Hvis det senere viser seg at du likevel hadde betalt hele 

beløpet, men at det ennå ikke var kreditert bankkontoen til Landal GreenParks ved ankomst, vil vi betale det tilbake.  

7.4 Ved for sen betaling av de beløpene du er fakturert for, vil du umiddelbart etter forfallsdato anses å være i mislighold. Hvis det 

fremdeles ikke betales (i tide), har Landal GreenParks rett til å heve (annullere) avtalen. Du vil være ansvarlig for all skade som 

Landal GreenParks lider eller vil lide som følge av dette, inkludert alle kostnader som Landal GreenParks pådrar seg i forbindelse 

med din reservasjon og oppsigelsen av den. Landal GreenParks har i alle fall rett til å belaste deg avbestillingsgebyr per 

overnattingsplass. I dette tilfellet gjelder bestemmelsene i artikkel 14.  

7.5 Landal GreenParks har rett til å kreve betaling fra deg for beløp som du fortsatt er skyldig. 

 

8. ANKOMST OG AVREISE 

8.1 Du kan ta i bruk overnattingsplassen fra kl. 15.00 på avtalt ankomstdag angitt på reservasjonsbekreftelsen. Ett unntak fra dette 

er at i enkelte parker, blant annet Hof van Saksen, kan overnattingsplassen tas i bruk fra klokken 16.00. Du må forlate 

overnattingsplassen før kl. 10.30 på den avtalte avreisedagen angitt på reservasjonsbekreftelsen. Med unntak av det foregående, 

må du forlate overnattingsplassen før kl. 10.00 i parkene i Danmark på den avtalte avreisedagen angitt på 

reservasjonsbekreftelsen. Når det gjelder campingplasser, kan du ta i bruk plassen din fra kl. 13.00 på den avtalte ankomstdagen 

angitt på reservasjonsbekreftelsen, og må du forlate plassen før kl. 12.00 på den avtalte avreisedagen. 

8.2 Hvis du ønsker å forlenge avtalen med Landal GreenParks og bli lengre enn den avtalte perioden og Landal GreenParks godtar 

det, har Landal GreenParks rett til å tilby deg en annen overnattingsplass/campingplass. 

8.3 Dersom bruken av overnattingsplassen og/eller campingplassen og/eller øvrige fasiliteter avsluttes tidligere enn den avtalte 

datoen, slik angitt på reservasjonsbekreftelsen, kan leietakeren ikke gjøre krav på tilbakebetaling av (en del av)  

leieprisen og/eller gebyrer som belastes av Landal GreenParks. Hvis du har en reiseforsikring og du oppfyller betingelsene som er 

fastsatt av forsikringsselskapet, kan du sende inn erstatningskrav direkte til forsikringsselskapet i forbindelse med tidligere avreise 

fra overnattingsplassen. 

 

  



 

9. REGELVERK  

9.1 Alle gjester må følge reglene som gjelder i parkene til Landal GreenParks. Disse er blant annet fastsatt i parkregelverket og 

svømmebasseng-forskrifter. Du kan spørre resepsjonen om hvilke regler som gjelder i parken ved ankomst. 

9.2 I henhold til lokale bestemmelser, og på forespørsel, er du forpliktet til å vise legitimasjon ved innsjekking. Hvis gjestene ikke 

viser legitimasjon, kan Landal GreenParks bestemme seg for å nekte gjestene tilgang til parken. 

9.3 Hver overnattingsplass kan kun tas i bruk av det maksimale antall personer som er tillatt for denne overnattingsplassen slik angitt 

på nettsiden til Landal GreenParks. 

9.4 Landal GreenParks forbeholder seg retten til å gjøre endringer i oppsett og åpningstider for parkens fasiliteter. For å kunne 

utføre nødvendig vedlikehold, tillater du at arbeid utføres på overnattingsplassen eller øvrige fasiliteter under oppholdet ditt uten 

at du har rett på erstatning. 

9.5 Av sikkerhetshensyn er det ikke tillatt å plassere telt på overnattingsplassen.  

9.6 Leietakeren må sørge for at overnattingsplassen er ren når de forlater den (det betyr at: ingen oppvask står igjen, sengetøy er 

tatt av og brettet sammen, kjøkkenet og kjøleskapet er rent, og at en ny søppelpose er satt i søppelbøtten). 

9.7 Campingplassen må være ren når leietakeren forlater den (det betyr at: søppel er plassert i søppelposer i containeren og det 

ikke ligger søppel igjen på plassen). 

9.8 Leietakeren og brukerne må leie sengetøy fra Landal GreenParks. 

9.9 Ved brudd på reglene i disse generelle vilkår, parkreglene og/eller svømmebasseng-forskrifter og/eller ved å ikke følge 

instruksjonene fra personalet, har Landal GreenParks rett til å nekte deg, leietakeren og enhver annen fra å bruke parken 

umiddelbart uten at tilbakebetaling av leien eller deler av den. 

9.10 Hvis parkadministrasjonen seriøst mistenker at leietakeren av en overnattingsplass handler i strid med gjeldende lovverk 

og/eller offentlige forskrifter og/eller god oppførsel, har parkadministrasjonen rett til å gå inn på overnattingsplassen. 

 

10. KJÆLEDYR 

10.1 Avhengig av overnattingsplassen og/eller campingplassen, har leietakeren eller brukerne lov å ha med seg maksimalt ett eller 

to kjæledyr. Hvis du og/eller andre brukere ønsker å ta med kjæledyr, må du angi dette umiddelbart ved bestilling. I slike tilfeller vil 

Landal GreenParks belaste deg en tilleggsavgift som du vil måtte betale. 

Landal GreenParks forbeholder seg retten til å nekte kjæledyr tilgang til parken (uten begrunnelse). Det er i noen få parker og på 

enkelte overnattingsplasser og campingplasser ikke tillatt å ha med seg kjæledyr. 

10.2 Kjæledyr har ikke tilgang til vannfasiliteter, svømmebassenger, restauranter, innendørssenter og andre offentlige anlegg i 

parken (med mindre annet er angitt på stedet). Kjæledyr må holdes i bånd. Reglene må følges på stedet. Kjæledyr må ikke forstyrre 

oppholdet til de andre gjestene.  

10.3 Hundeseng bør tas med og beskyttelse mot lopper for hunder/katter er obligatorisk, både dråper, piller og bånd er 

tilstrekkelig.  

10.4 Det koster ingenting å ha med seg kjæledyr i bur (men du må oppgi det ved bestilling). 

10.5 Det er ikke tillatt for besøkende til parken å ha med seg kjæledyr. 

10.6 Dyr som tas med til land i EU må være i besittelse av et pass i henhold til den europeiske modellen (fra 3. juli 2004). Dyrene 

må vaksineres mot rabies og de må kunne identifiseres ved hjelp av en brikke eller tatovering. Du er ansvarlig for at du har de 

riktige reisedokumentene som kreves for reisemålet ditt. 

 

11. BRUK AV OVERNATTING - INVENTAR  

11.1 Leietakeren/brukeren og de som er med leietakeren er ansvarlige for å oppføre seg på riktig vis rundt overnattingsplassen 

og/eller campingplassen eller andre steder i parken, og når de bruker overnattingsplassen og/eller  

campingplassen og utstyret som er tilstede der. 

11.2 I tillegg er leietakeren/brukeren og de som følger med leietakeren ansvarlige for eventuelle skader forårsaket av brudd 

og/eller tap og/eller skade på inventar og/eller overnattingsplassen. Leietakeren må umiddelbart rapportere og betale eventuelle 

skader til Landal GreenParks på stedet, med mindre leietakeren kan bevise at skaden ikke er hans/hennes eller andre brukeres feil. 

 

  



 

12. BRUK AV INTERNETT  

12.1 Avhengig av overnattingsplassen og/eller campingplassen, tilbyr Landal GreenParks leietakeren/brukeren og de som er med 

leietakeren tilgang til Internett via et WiFi-nettverk eller kabel. 

12.2 Leietakeren er selv ansvarlig for riktig bruk av internett, samt nødvendig maskinvare og programvare, konfigurasjon, 

periferiutstyr og tilkoblinger for å støtte tilgang, samt tiltak for å beskytte datamaskinen eller operativsystemet. 

12.3 Landal GreenParks er ikke ansvarlig for skade som skyldes bruk av internett eller som følge av nettverksfeil. 

12.4 Leietakeren/brukeren og den som er med leietakeren må oppføre seg når de bruker Internett som forventes av en ansvarlig 

og forsiktig internettbruker, samt respektere gjeldende lovverk. Han/hun vil avstå fra atferd som kan hindre andre nettbrukere 

eller forårsake skader for Landal GreenParks i bredeste forstand. Leietakeren/brukeren og de som følger med leietakeren må ikke 

besøke nettsider som er ulovlig eller som ikke er i samsvar med Landal GreenParks omdømme som leverandør av 

overnattingsplasser og/eller campingplasser. 

12.5 Ved oppdagelse eller mistanke om hindring fra tredjeparter og/eller (annet) Internett misbruk av leietakeren/brukeren og de 

som følger med leietakeren, har Landal GreenParks rett til å blokkere internettilgang uten videre varsel. 

12.6 Leietakeren frigjør Landal GreenParks fra ethvert ansvar mot krav fra tredjeparter for erstatning for skade som disse 

tredjepartene (eller forsøker) å kreve fra Landal GreenParks på noen måte, forutsatt at dette kravet er basert på bruken av 

leietakeren/brukeren og de som er med leietakeren og som har tatt i bruk Internett. 

 

13. DEPOSITUM 

13.1 Landal GreenParks kan forlange at du betaler et depositum ved begynnelsen av oppholdet. Depositumet er € 500, - pr 

overnattingsplass og/eller campingplass. I de danske parkene er depositumet 3 750 kr per overnattingsplass og beløpet må betales 

på stedet i danske kroner. Hvis omstendighetene krever det (f.eks. ved gruppe), kan depositumet forhøyes av Landal GreenParks. 

13.2 Depositumets formål er å sikre mot skader og/eller kostnader - i bredeste forstand av ordet - som Landal GreenParks kan lide 

ved manglende overholdelse av leietakerens/brukerens forpliktelser og de som er med leietakeren. 

13.3 I tilfelle depositumet ikke betales umiddelbart, har Landal GreenParks rett til å nekte leietakeren og/eller andre brukere 

tilgang til og bruk av overnattingsplassen og/eller campingplassen. 

13.4 Hvis du ikke betaler depositumet, har Landal GreenParks også rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning (avbestilling). 

13.5 Depositumet eller gjenværende beløp vil bli avgjort etter oppgjøret av  

kravet (skade på inventar/overnattingsplass og/eller andre kostnader) av Landal GreenParks og betales tilbake til leietakeren 

og/eller brukerne. Eventuelle (videre) erstatningskrav vil ikke bli kansellert av denne refusjonen. 

13.6 I prinsippet vill tilbakebetalinger i Danmark skje i danske kroner. Landal GreenParks kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle 

negative valutakursdifferanser. 

 

14. AVBESTILLINGSGEBYR  

14.1 Hvis en reservasjon kanselleres, må det betales avbestillingsgebyr. Disse beløpene er 20 % av totalbeløpet ved avbestilling 

opptil 60 dager før ankomst, 50 % av totalbeløpet ved avbestilling fra den 59. dagen til og med den 31. dagen før ankomst, 80 % av 

totalbeløpet ved avbestilling fra den 30. dagen til og med den 8. dagen før ankomst og 90 % av totalbeløpet ved avbestilling fra 7 

dager før ankomst eller senere. 

14.2 Hvis du ikke har ankommet innen 24 timer etter avtalt dato uten varsel, betraktes det som en avbestilling. I dette tilfellet 

skylder du hele totalbeløpet. 

 

15. UFORUTSETTE OMSTENDIGHETER OG ENDRINGER  

15.1 Dersom Landal GreenParks midlertidig ikke er i stand til å overholde avtalen helt eller delvis på grunn av uforutsette 

omstendigheter, kan Landal GreenParks sende inn et endringsforslag innen 14 dager etter at du har blitt informert om at det ikke er 

mulig å overholde avtalen (du kan bli tilbudt en annen overnatting / annen periode etc.). 

15.2 Uforutsette omstendigheter som er utenfor Landal GreenParks kontroll kan føre til at avtalen ikke kan overholdes helt eller 

delvis. Slike omstendigheter inkluderer fare for krig, streiker, blokader, brann, flom og andre forstyrrelser eller hendelser. 15.3 Du 

har rett til å avvise endringsforslaget. Hvis du avviser endringsforslaget, må du gjøre dette innen 14 dager etter at du mottar 

endringsforslaget. I dette tilfellet har Landal GreenParks rett til å opphøre avtalen med umiddelbar virkning. Du vil da ikke være 

forpliktet å betale noe og vil ha rett på tilbakebetaling av (det du allerede har betalt) leien. Landal GreenParks vil ikke være forpliktet 

til å betale erstatning for eventuell skade. 

 

  



 

16. OPPSIGELSE  

16.1 Landal GreenParks har til enhver tid rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom personopplysningene dine 

og/eller til de andre brukerne er ufullstendige og/eller feil. I dette tilfellet betales leien eller deler av den ikke tilbake. 

 

17. ERSTATNINGSANSVAR  

17.1 Landal GreenParks påtar seg ingen ansvar for tyveri (inkludert tyveri fra låsbare skap og bassengbokser), tap eller skade av 

eiendeler eller personer av noe slag, i løpet av eller som følge av opphold i  

en av våre parker og/eller ved leie/bruk av overnattingsplass og/eller campingplass og/eller øvrige fasiliteter hos Landal 

GreenParks, med mindre det er snakk om bevisst eller grov uaktsomhet av Landal GreenParks eller (en av) dets ansatte. 

17.2 Landal GreenParks er ikke ansvarlig for funksjonsfeil i tjenester eller mangler i tjenester levert av tredjeparter. 

17.3 Du og brukeren er hovedansvarlig for all tap og/eller skade på overnattingsplassen og/eller campingplassen og/eller annen 

eiendom som tilhører Landal GreenParks som oppstår på grunn av ditt bruk og/eller bruken av andre brukere, uavhengig om dette 

er resultatet av handlinger eller unnlatelser av deg selv og/eller tredjeparter som har din tillatelse til å være i parken. 

17.4 Du frigjør Landal GreenParks fra alle erstatningskrav i forbindelse med skade utført av tredjeparter som skyldes handlinger 

eller unnlatelser av deg selv, andre brukere, dine reisekamerater eller tredjeparter som er i parken med din tillatelse. 

17.5 Ved feil bruk eller ved å ikke etterlate eiendommen i henhold til vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, forsøpling av 

eiendommen, vil tilleggskostnader pålegges. Disse kostnader må betales umiddelbart.  

 

18. REKLAMASJONER 

18.1 Selv om vi gjør vårt aller beste hos Landal GreenParks, kan du mene at du har grunnlag for å sende inn reklamasjon angående 
ferieoppholdet ditt. I første omgang bør du levere inn reklamasjonen direkte hos ledelsen i parken hvor du oppholder deg. Skulle 
klagen ikke bli håndtert til din tilfredshet, har du muligheten til å sende inn reklamasjonen skriftlig senest 1 måned etter avreise fra 
oppholdsstedet ditt til: Landal GreenParks B.V., afdeling Gastenservice, Postbus 175, 2260 AD Leidschendam, Nederland, eller via 
gastenservice@landal.com. Sørg for at du oppgir: reservasjonsnummer, navn og adresse, dato på oppholdet, navnet på parken og 
nummeret på boligen/campingplassen. Klagen vil behandles nøye. Hvis dette ikke fører til en tilfredsstillende løsning, kan du sende 
klagen din til tvistekommisjonen via Europeisk ODR-plattform. 
 
19. GJELDENDE LOVVERK 

19.1 Avtalen mellom deg og Landal GreenParks faller utelukkende under dansk lov.  

 

20. REISEDOKUMENTER 

20.1 Du er ansvarlig for at du har de gyldige reisedokumentene som kreves for reisemålet ditt. Landal GreenParks tar ikke ansvar 

for konsekvensene som følge av at gjester ikke har de riktige reisedokumentene. 

 

21. PERSONVERN 

21.1 All informasjon du gir oss vil bli lagret i en database. Databasen brukes til gjestadministrasjon. Denne informasjonen kan også 

brukes til å gi målrettet informasjon og tilbud om våre og relaterte produkter og tjenester, enten av oss eller av tredjeparter. For at 

informasjon og tilbud kommer så mye som mulig overens med dine interesser, kan vi la opplysningene dine kombineres med 

opplysningene som er kjent hos andre bedrifter. Du finner en detaljert beskrivelse på hvordan vi behandler dine opplysninger på 

nettsiden vår, under «personvern». 

21.2 På forespørsel vil vi endre, slette eller beskytte opplysningene dine, for eksempel i tilfelle opplysningene er feil. Dette kan føre 

til at du ikke lenger kan bruke (deler av) tjenestene våre. 

Du har rett til å be oss om å informere deg om at personopplysningene dine blir behandlet. 

21.3 Hvis du ikke ønsker å motta interessant informasjon eller tilbud fra oss, kan du melde fra ved å sende et kort til: Landal 

GreenParks B.V. afdeling Adressenbeheer, Postbus 175, 2260 AD Leidschendam, Nederland, eller en e-post til info@landal.com.  

 

22. GENERELT  

22.1 Landal sender all kommunikasjon digitalt, med mindre dette ikke er mulig. 

22.2 Tydelige utskrifts- og skrivefeil er ikke bindende for Landal GreenParks.  

22.3 Med disse generelle vilkår forfaller alle tidligere utgivelser. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

