Les 2 Tulipes
Algemene voorwaarden en prijzen
Reserveren
Met uw (aan)betaling bevestigt u akkoord te gaan met de hieronder vermelde voorwaarden:
➢ Bij reservering vragen wij u een aanbetaling te doen van 30% van de huursom. De
reservering is pas definitief als wij de aanbetaling hebben ontvangen.
➢ Teruggave van de aanbetaling is niet mogelijk.
➢ Het restant van de huursom en de schoonmaakkosten dienen 2 weken voor de
aankomstdatum voldaan te zijn.
➢ Reserveert u binnen de termijn van 4 weken, dan dient de volledige huursom betaald te
worden.
➢ Bij annulering minder dan twee weken voor aankomst betaalt u de volledige huursom.
➢ Indien u na aankomst besluit uw verblijf te verkorten vindt er geen restitutie plaats.
Wij raden u ten zeerste aan een annuleringsverzekering te nemen.
Aankomst en vertrektijden
Tijd van aankomst:vanaf 16:00 uur
Tijd van vertrek uit de gîte:uiterlijk10:00 uur nadat het elektra en het eventueel houtverbruik zijn
afgerekend.
Prijzen
Voor- en naseizoen: april t/m juni, september, oktober
Hoogseizoen:
juli, augustus
Weekend (vrij-za-zo) / midweek (di-wo-do)

€ 595,00 per week
€ 675,00 per week
€ 225,00

(niet mogelijk in hoogseizoen)

Eindschoonmaak

€ 50,00

Bed- en keukenlinnengoed
Handdoekenset

inbegrepen
inbegrepen

Bijkomende kosten
- In de maanden april en oktober is verbruik van elektra niet bij
de prijs inbegrepen en zal het verbruik aan de hand van de
meterstand vóór vertrek contant worden afgerekend.

€

0,20 p kWu

Andere boekingen op aanvraag.
NB u kunt bij ons niet pinnen of met creditkaart betalen. Er is een pinautomaat in Ste-Sévère of in
Genouillac. Beide plaatsen liggen op 10 minuten rijden afstand.
NB Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken in de gîte niet toegestaan
Aansprakelijkheid
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te maken. Wij zijn echter niet
aansprakelijk voor kosten die kunnen ontstaan door verlies, diefstal, schade of letsel, van welke
aard dan ook, berokkend aan of opgelopen door huurders, reisgenoten en/of bezoekers van de
vakantiewoningen.
Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten.
Prijswijzigingen voorbehouden

