Boekingsvoorwaarden
Aanbetaling | Schade | Borg
Zodra de aanbetaling van 50% van de verblijfskosten is voldaan, wordt de accommodatie
gereserveerd. Een maand voorafgaand aan uw boeking vragen wij u (uiterlijk) het
resterende bedrag te betalen.
Wij vragen een borg van € 300,- euro te betalen per accommodatie. Binnen een week na
vertrek wordt de borg teruggestort, mits is voldaan aan de volgende eisen:
Er is geen schade aangericht aan de accommodatie of het vakantieverblijf
De inboedel is compleet en onbeschadigd
Het linnengoed is achtergelaten
De gasten zijn niet uit de accommodatie gezet door de eigenaren of de politie
De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de eigendommen van de
gasten.

Annuleren
Bij een annulering die in een tijdsbestek van meer dan 60 dagen voor aankomst valt,
wordt 5 % annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 60 dagen
voor aankomst, zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag.

Verwarming
Er wordt een toeslag van €50,- per week per accommodatie in rekening gebracht bij een
verblijf tussen 1 oktober en 1 april. Dit in verband met de verwarmingskosten.

Linnengoed
Bedlinnen en handdoeken zijn bij het verblijf inbegrepen.
Bij aankomst is het bed opgemaakt. Bij reserveringen langer dan een week bestaat de
mogelijkheid het beddengoed te laten verschonen. Dit kan worden aangegeven bij de
eigenaren.
Iedere accommodatie beschikt over de mogelijkheid een geschikt hoofdkussen te
kiezen. Het kussenmenu bestaat uit drie verschillende types. Deze service geldt zolang
de voorraad strekt.

Septictank
Maison de Fleurs maakt gebruik van een septictank. Hierdoor mag er geen chloor worden
gebruikt. Daarnaast is het doorspoelen van maandverband en babydoekjes verboden.
Mocht er door verkeerd gebruik een verstopping ontstaan, dan zijn de kosten voor
rekening van de gast.

Valse reserveringen
Reserveringen die gemaakt worden onder een valse naam resulteren in het inhouden van
de gemaakte (aan)betalingen. Er zal geen toegang worden verleend tot de
accommodatie.

Zwembad
Het zwembad is niet verwarmd. Door weersomstandigheden kan het gebeuren dat het
water in het zwembad troebel wordt. Hier kunt u ziek van worden. Houd hier alstublieft
rekening mee.

