Algemene bepalingen en voorwaarden voor het huren van vakantiehuizen (geldig vanaf 20.10.2017)
§ 1 sluiting van de overeenkomst
De huurovereenkomst wordt gesloten bij de betaling van de storting op de vervaldatum vermeld op uw
reserveringsbevestiging. Hij is aangepast aan de feitelijk aanwezige omstandigheden bij aankomst. Vervolgens, zijn
minimale boeking tijden niet bijgesneden. Wegens niet-betaling van de borg gaat de reservering uit op de dag na de
vervaldatum van de aanbetaling zonder een nadere informatie. Doorgifte in een gelijkwaardige huis zijn toegestaan van
de kant van de verhuurder om organisatorische en technische redenen. Als niets anders is overeengekomen, verloopt
de reservering op de dag van aankomst 20:00. De verhuurder beslist over de aanvaarding van boekingen en
voorwaartse boekingen voor groepen, dit kan niet worden verlangd door gasten. Gasten jonger dan 18 jaar kunnen
gebruik maken van de huisjes vergezeld door een wettelijke voogd, onbewust bevestigde boekingen zijn niet van
toepassing.
§ 2 prijzen en betaling
Het bedrag van de huur en de mogelijke kortingen zijn de geldige prijslijst. Bovendien, zijn geen kortingen
verleend. Gelieve te profiteren van onze aanbiedingen.
Van de huur worden betaald bij aankomst contant of per creditcard. Betalingen zullen rekening gebracht.
Bedrag van de toeslagen. €5,00 per cottage per nacht daling in de periode van 09.05.2018 naar 13.05.2018, evenals de
18.05.2018 aan 21.05.2018 aan.
§ 3 aankomst- en vertrektijden
Aankomst op de dag van aankomst vanaf 15:00 tot 19:00 uur met bijbetaling (alleen op afspraak)
Vertrek op de dag van vertrek vanaf 8:00 tot 10:00 uur met bijbetaling (alleen op afspraak)
Een park aangerekend voor benutting van de ruimte vóór de aankomst of vertrektijd.
§ 4 parkeren van auto 's
De parkeerplaats van een auto op de aparte parkeerplaats van het huisje gebied is inbegrepen in de huurprijs. Extra
gratis buiten parkeren. De ingang van een camping is alleen mogelijk bij aankomst en vertrek voor een uur tegen een
borg van €20,00. Rijverbod van 23:00 tot 7:00 uur.
§ 5 intrekking / annulering / vroege vertrek
De ontbinding van het contract kan worden gedaan op elk moment, voor het vermijden van twijfel, die dit is alleen door
de huurder in ondertekend brandsnelheden. De annuleringsdatum is de ingang van de annulering. Een verwerking
vergoeding van het bedrag van €16,00 wordt voor iedere annulering berekend.
Meerkosten voor een korte termijn annulering:
-vanaf 28 dagen voorafgaand aan aankomst annuleringskosten van het bedrag van de storting
-vanaf 14 dagen voor aankomst 50% van de huurprijs
-vanaf 7 dagen voor aankomst datum 75% van de huurprijs
Om te voorkomen dat financiële schade, is het raadzaam de sluiting van een annulering reisverzekeringspolis met een
verzekeraar van uw keuze. Vroege vertrek, geen recht op terugbetaling of kwijtschelding van het bedrag.
Verstoring tijdens het verblijf wegens overmacht of veroorzaakt door derden, zoals slecht weer niet leidt tot een
vermindering van de huur.
§ 6 toewijzing van het vakantiehuis / huisdieren
De toewijzing van de vakantie woning wordt uitgevoerd met het aantal personen die zijn opgegeven in de
huurovereenkomst en uitsluitend door de personen vermeld in de toepassing, maximale met het mogelijke aantal
bedden. Terwijl kinderen van alle leeftijden in het aantal personen opgenomen worden. Een babybedje voor een kind tot
2 jaar per vakantiehuis is geboden kosteloos met voorafgaande kennisgeving. Profiteren van het vakantiehuis is niet
toegestaan mensen niet in het vakantiehuis.
Breng een huisdier is mogelijk na boeking en betaling van de vergoeding. Bedden en sofa's van gedomesticeerde
dieren zijn niet te gebruiken. Eigenaren van gezelschapsdieren zijn verantwoordelijk voor hun dieren. Linnen is verplicht
voor honden.
§ 7 speciale Gebruiksvoorwaarden / Disclaimer
Roken verboden is in het vakantiehuis. Gril op het terras is toegestaan voor huurders. Voor het opgegeven aantal
personen is inbegrepen in de huurprijs beddengoed, handdoeken zijn te brengen. Meubels kunnen worden verwijderd
uit het huis en niet in andere huizen gebracht. De huurder is aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend op het
huur-object (ook door andere passagiers en bezoekers van de huurder). De verhuurder is niet aansprakelijk voor
schade aan de inventaris van de huurders en de geparkeerde auto, alsmede schade veroorzaakt door een derde, meer
geweld en wilde dieren, evenals ongevallen vanwege het gevonden natuurlijke terrein.
§ 8 klachten
Aanspraken op het gehuurde object moeten worden gerapporteerd op tot twee uur na aankomst bij de receptie. Zoals
we voeren vastgesteld verbeteringen op korte termijn defecten. Schade opgelopen tijdens de huurperiode zijn
onmiddellijk te stellen de verhuurder. De afschaffing van de schade is overeengekomen. Klachten niet beschouwd bij
vertrek.
§ 9 gebied en Camping verordeningen
Het gebied en de camping regels is een integraal onderdeel van het contract en wordt herkend door de huurder voor
alle passagiers en bezoekers met handtekening onder de registratie. Referentie van de huurders van het recreatiepark
en het huisje als gevolg van ernstige schending van het Verdrag
of de huurprijs wordt niet gerestitueerd de gebied en Camping regelgeving.
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