Boekingsvoorwaarden De Stal
1. Boekingen
1.1 Na ontvangst van uw vrijblijvende reserveringsaanvraag krijgt u bericht van ons of ‘De Stal’
beschikbaar is op de door u opgegeven data.
1.2 Na ontvangst van uw (email)bericht dat u het huisje wilt reserveren, sturen wij een factuur. De
huurprijs is inclusief verbruik van elektriciteit, water, gas, gebruik van bedlinnen, badhanddoeken,
keukendoeken, toeristenbelasting en eindschoonmaak van €50,-.
1.3 Binnen een week na ontvangst van de factuur maakt u een niet te restitueren aanbetaling van
50% van de totale huurprijs over naar het opgegeven banknummer. Daarmee wordt de reservering
definitief.
1.4 Het restbedrag van de huur dient u uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te
betalen.
1.5 Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totaal verschuldigde
bedrag direct na ontvangst van de factuur door u te worden voldaan.

2. Annulering
2.1 De annuleringskosten bedragen 50% van de totale huurprijs (tot 3 weken voor aanvang) en 100%
indien annulering plaatsvindt binnen drie weken voor de afgesproken huurperiode. Als huur op
latere datum alsnog kan plaatsvinden, blijft de aanbetaling staan en worden geen annuleringskosten
berekend.

3. Aankomst en vertrek
3.1 Om ons de gelegenheid te geven het huisje in goede staat vrij te geven is de aankomsttijd na
15.00 uur en de vertrektijd voor 11.00 uur.
3.2 Roken is niet toegestaan in het huis.
3.3 Huisdieren zijn niet toegestaan.
3.4 Wij rekenen erop dat het huisje netjes wordt bewoond en netjes wordt achtergelaten bij
vertrek.
3.5 Bij verlies van de sleutel en/of de elektrische hekbediening worden kosten ad €15,- per item in
rekening gebracht.

4. In geval van schade
4.1 Beschadiging van de accommodatie, inboedel, tuin, terrein of anderszins, graag zo spoedig
mogelijk melden. Afspraken voor reparatie en/of vervanging zullen door ons zo snel mogelijk worden
gemaakt. Indien de beschadiging het gevolg is van uw nalatigheid, bent u aansprakelijk.
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