vakantieverblijf

la petite moyeux
BOEKINGSVOORWAARDEN LA PETITE MOYEUX
1. VERBLIJF
Begin- en eindtijd van het verblijf staan aangegeven op
de bevestiging van de reservering.
2. RESERVERING
De reservering wordt definitief na ontvangst van de
aanbetaling.
Door het doen van de aanbetaling gaat u akkoord met
de boekingsvoorwaarden.
3. PRIJS, FACTUUR EN BETALING
De huursom en bijkomende kosten (zoals schoonmaak
en toeristenbelasting) staan vermeld op de bevestiging
van de reservering/factuur. Het verschuldigde bedrag
dient uiterlijk te zijn ontvangen op de hieronder
genoemde momenten:
Per direct bij reservering: een aanbetaling van 30%
van het totaalbedrag (exclusief borgsom);
Uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum: restant van
het op de bevestiging vermelde totaalbedrag.
Indien een reservering korter dan 6 weken voor
aankomstdatum plaatsvindt, dan is direct het volledige
bedrag verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling komt een reservering
automatisch te vervallen, onverminderd alle
verplichtingen van de huurder, waaronder de
verplichting tot betaling van het verschuldigde
totaalbedrag.
4. ANNULERING DOOR DE HUURDER
Mocht u de reservering willen annuleren, dan bent u de
volgende annuleringskosten verschuldigd:
Tot 42 dagen (6 weken) voor aankomstdatum: het
bedrag van de aanbetaling;
Vanaf 42 dagen (6 weken) tot 28 dagen (4 weken)
voor aankomstdatum: 60% van het totaalbedrag;
Vanaf 28 dagen (4 weken) tot 7 dagen (1 week)
voor aankomstdatum: 90% van het totaalbedrag;
Vanaf 7 dagen (1 week) voor aankomstdatum:
100% van het totaalbedrag.
Annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail plaats te
vinden; dit om latere misverstanden te voorkomen.
Zonder annulering bent u altijd de volledige huursom en
bijkomende kosten verschuldigd.
Reis en verblijf zijn voor eigen risico. Wij adviseren u een
reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
5. ANNULERING DOOR DE VERHUURDER
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de reservering door
de verhuurder worden geannuleerd. Reeds betaalde
bedragen krijgt u in dat geval volledig terugbetaald.
Voor het overige is aan de huurder niets verschuldigd
ten gevolge van annulering door de verhuurder.
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6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
Tijdens het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk
voor de gehuurde vakantiewoning en inrichting en alle
hierbij horende zaken. Beschadigingen en vermissingen
van roerende en onroerende zaken van La Petite
Moyeux dienen door de huurder meteen te worden
gemeld. De huurder zal schade, veroorzaakt door zijn
toedoen of het toedoen van zijn reisgenoten, direct en
geheel vergoeden aan de verhuurder.
7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER
La Petite Moyeux is niet aansprakelijk voor verlies of
diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook,
berokkend aan huurder of veroorzaakt door andere
huurders. La Petite Moyeux is niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen,
virusuitbraken, kernrampen, aanslagen, stakingen,
geweldplegingen of andere onverwachte gebeurtenissen
die buiten onze invloedssfeer liggen.
8. VOORTIJDIG VERTREK
Bij voortijdig vertrek vindt geen terugbetaling van de
huur en bijkomende kosten plaats.
In alle gevallen dient u bij voortijdig vertrek ons te
informeren en het huis volledig af te sluiten (deuren en
staldeuren afsluiten, houten luiken en rolluiken sluiten,
elektriciteit en boiler uitschakelen, ketting toegang
sluiten, volgens de instructies die u ontvangt na betaling
van de aanbetaling).
9. BORG
De borgsom bedraagt € 150,- en wordt binnen twee
weken na vertrek terugbetaald. Hierop worden
meerverbruik elektra en eventuele beschadigingen aan
of vermissingen van in het huis aanwezige zaken in
mindering gebracht.
Mocht er iets stuk gaan, geef het dan aan ons door. In
overleg bekijken we dan of een bedrag voor de
vervangingswaarde is verschuldigd.
10.
-

HUISREGELS
In huis en in de bijruimtes geldt een rookverbod.
Huisdieren worden alleen in overleg toegelaten.
De aanwijzingen die u van ons ontvangt dient u na
te leven.
Bij vertrek dient u het huis opgeruimd en
bezemschoon achter te laten.
Wij vragen onze huurders mee te denken in een
energie- en milieubewust verblijf. Denk dus ook aan
een juist gebruik van verwarming, verlichting en
water. Het afval scheiden wij: gft op de
composthoop, plastic/blik/papier/karton in de gele
zakken voor recycling, glas in de glascontainer in
het dorp.

