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Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SauerlandBookings is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud, volledigheid of juistheid van externe websites die gelinkt zijn vanaf onze website. 
De links naar andere webstes dienen uitsluitend ter informatie, daarom distantiëren wij ons nadrukkelijk van de 
inhoud van externe websites. Zodra wij op de hoogte worden gebracht van eventuele overtredingen op gelinkte 
sites, zullen we de links in kwestie onmiddellijk verwijderen.

Klachten over onze dienstverlening

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij 
u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan ons door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. 
Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Voor 
klachten over uw vakantieaccommodatie verwijzen we u graag naar onze voorwaarden.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na 
ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting 
Webshop Keurmerk waar SauerlandBookings bij is aangesloten. 


