Reserveringsreglement “de Eenhoorn” te Colijnsplaat








Na het invullen van het reserveringsformulier op onze website, krijgt u eerst een
offerte met de totale prijs. Indien u akkoord gaat met de inhoud van alle
documentatie die u is toegestuurd vragen wij u ons een mail te sturen waarin u
duidelijk aangeeft dat u hier mee akkoord gaat.
Na uw mail bevestiging om onze accommodatie te reserveren sturen wij u onze
reserveringsbevestiging toe.
Deze bevestiging dient u binnen 1 week ondertekend retour te sturen
via post of gescand via de mail. Daarna is uw reservering bevestigd.
Het totale bedrag dient 2 maanden van te voren betaald te zijn via de bank.
De borg van € 300 dient uiterlijk 2 dagen op voorhand gestort te zijn via de bank.
NIET contant bij aankomst!!!
Met de borg verrekenen we, na de eindschoonmaak (binnen 2 weken), de energie
en eventueel andere gemaakte kosten. Dit kan zijn extra’s die gebruikt zijn,
veroorzaakte schade in en rond de kamers, aan het pand, de kunst, het meubilair,
decoratiemateriaal etc; of extra schoonmaakkosten indien bij vertrek het pand
niet wordt achter gelaten als gevraagd. Bij beschadigingen wordt een
schadeformulier voor uw verzekering ingevuld.

Annuleringskosten:
 Annuleert u tussen de mail bevestiging tot aan de datum van terugsturen van
de reserveringsbevestiging, brengen wij u ten alle tijden € 50 kosten in
rekening.
 tot 3 maanden berekenen wij u 50%, tot 2 maanden 75% , en binnen
2 maanden tot aan de datum van aankomst 100% van het kale huurbedrag
door. Een annuleringsverzekering raden wij u daarom aan.

Andere belangrijke zaken:






Wij doen er alles aan om onze accommodatie op een aparte maar zeker ook schone
en nette manier te verhuren. Dit kan alleen door ook van de groep zaken, zoals
alertheid, netheid en voorzichtigheid te eisen!
Wij vragen u vriendelijk om onze huisregels na te leven.
Daarom verbindt u zich ook bij het tekenen van de reserveringsbevestiging aan
onze huisregels. (deze zijn u ook al op voorhand toegestuurd)
Ons huis is rookvrij!
Uw verblijf geschiedt op eigen risico.
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