
 

Voucher inwisselen 
Afhankelijk van de gekozen camping/accommodatie zijn er twee manieren om de voucher in te 

wisselen. Hieronder leggen we aan je uit hoe je de voucher kan inwisselen op basis van het scherm 

dat je te zien krijgt zodra je de boeking wilt maken.  

N.B.: Is de waarde van de nieuw geboekte vakantie lager dan de waarde van de voucher? Het restant 

kan je voor een andere vakantie gebruiken.   

Scherm 1 

Als je onderstaand scherm ziet dan kan je de voucher gebruiken als betalingsmethode.  

1) Jouw voucher is gekoppeld aan jouw account. Bij stap 2 kan je inloggen. 

2) Doorloop het normale boekingsproces.  

3) Bij stap 4 kan je de betaling in orde maken. Jouw voucher is hier zichtbaar. Je ziet hier het 

krediet staan dat beschikbaar is op de voucher. Ook wordt aangegeven hoe hoog het restant 

is als je hem inwisselt voor deze  boeking. .  

4) Verzilver de voucher als je deze wilt gebruiken. 

5) Ga akkoord met de voorwaarden en klik op ‘betalen’.  

6) Indien de waarde van de voucher hoger is dan de waarde van de nieuwe vakantie, dan hoef 

je niets meer te betalen. Je kan de boeking definitief maken. 

Is de waarde van de voucher lager dan de prijs van de nieuwe vakantie. Dan kan je nu de 

betalingsmethode kiezen waarmee je het restant in orde wilt maken en de boeking afmaken.  

 

 

 

 



 

Scherm 2 

Als je onderstaand scherm ziet dan kan je de voucher verzilveren door het kortingscodeveld in te 

vullen. 

1) Doorloop het boekingsproces zoals gebruikelijk. Houd er rekening mee dat de achternaam en 

het e-mailadres overeen moeten komen met de gegevens op de voucher; 

2) Vul de vouchercode in, in het kortingscodeveld; 

3) Loop het verdere boekingsproces door en selecteer de betaalmethode; 

4) De waarde van de voucher wordt in mindering gebracht op het totaal; 

5) Als er nog een restbedrag is, kan je nu de betaling in orde maken via het normale proces.   

 

 

 


