Huurvoorwaarden
Reservering & Betaling
Boekingen zijn mogelijk met een minimaal verblijf van 2 nachten.
Geen aankomst mogelijk op 25 december en 1 januari.
Indien de reservering meer dan 1 maand vooraf is gedaan, vragen wij een aanbetaling van 40% van
de huursom. Het restant van de huursom moet uiterlijk 4 weken vóór aankomst op het park in ons
bezit zijn. Via Booking.com gelden de betalingsafspraken via Booking.com.
In geval van reservering binnen 1 maand voor aankomst vragen wij u de volledige huursom ineens
over te maken.
2 weken voor aankomst ontvangt u van ons per email een ''meldingsformulier'', dat u zelf dient uit te
printen en bij aankomst te overhandigen bij de receptie.

Borg (volgens regels van het park)
U betaalt per bungalow een borg van € 150,- bij aanmelding aan de receptie.
Door de Housekeeping zal, na checkout, een controle plaatsvinden. Bij geen afwijkingen zal de borg
binnen 14 dagen worden teruggestort op bekend rekeningnummer. Eventuele afwijkingen zullen
worden gerapporteerd en vastgelegd d.m.v. foto’s.
Bij het terugbetalen van de borg zullen, indien van toepassing en conform onderstaand overzicht,
één of meerdere bedragen worden ingehouden.
Vuile vaat €20,00
Niet opgeruimd afval €10,00
Extra bevuiling (huisdieren/feestjes/etc.) €50,00
Lakens/handdoeken niet afgehaald/teruggebracht €10,00
Kapotte meubels/sanitair/apparatuur/inventaris Volgens bestek, eventueel extra doorbelasting
Te late uitcheck €30,00 per extra uur.

Annulering
Indien een boeking moet worden geannuleerd, wordt onderstaand percentage van de rekening
alsnog aan u in rekening gebracht:
15% van de totale huursom bij annulering meer dan drie maanden voor ingangsdatum;
50% van de totale huursom bij annulering binnen twee tot drie maanden voor de ingangsdatum;
75% van de totale huursom bij annulering binnen een tot twee maanden voor de ingangsdatum;
90% van de totale huursom bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum;
Bij tussentijdse beëindiging van de huurperiode wordt geen restitutie betaald van de huursom

Aankomst
U bent welkom bij de receptie tussen 15.00 en 18.00 uur, (buiten vakantieperiode tot 17.00 uur en
op vrijdag 21.00 uur). U dient zich bij de receptie te melden met het door ons toegestuurde
''meldingsformulier'' . Indien uw aankomst later op de avond, of op een andere dag plaatsvindt, dan
raden wij u aan dit tijdig bij de receptie (+32) 086 212739 te melden.

Vertrek en Eindschoonmaak
Op de dag van vertrek dient u het huisje vóór 10.00 uur opgeruimd op te leveren.
Opgeruimd betekent:
Afhalen en opvouwen van bedlinnen, badkamer deur open laten staan, verwarming op 10 graden,
keuken en koelkast ontdoen van etenswaren en de koelkast uitzetten met de deur open,
geen vuile vaat laten staan en afvalzakken deponeren in de daarvoor bestemde vuilnisbakken bij de
uitgang van het park.
Per 1 februari 2014 is de eindschoonmaak door het park verplicht. Dit gebeurt tegen de kostprijs van
42,50.
U dient zich ten alle tijden af te melden bij de receptie indien u vertrekt en de sleutel af te geven.

Roken
Ons huisje is rookvrij.

Huisdieren
Het meenemen van een huisdier is in ons huisje niet toegestaan.

