Boekingsvoorwaarden :
Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle
zaken die tot het gehuurde object behoren. We vragen een schade- logies verzekering af te
sluiten die onopzettelijk veroorzaakte schade door de huurder tot een bedrag van € 2500,dekt. Deze schade-logies polis is meestal in aflopende of doorlopende reisverzekeringen
opgenomen.
Annuleringsvoorwaarden
Voor het annuleren van een reeds bevestigde boeking gelden de volgende
annuleringspercentages : tot 21 dagen voor de startdatum: geen annuleringskosten.
Annulering tot 1 week voor de begindatum : de huurder moet 25% van de totale huurprijs
betalen en voor het annuleren op de dag er voor of op de dag zelf, moet de huurder 100%
van de gehele som betalen.
Internet
Anders dan in Nederland is het stroom en telefoonnet in Machemont bovengronds
aangelegd. Dat houdt in dat het net gevoelig is voor storingen. We kunnen niet de
verantwoordelijkheid nemen voor het niet functioneren van de internetverbinding. Het niet
functioneren geeft geen recht op schadevergoeding.
Linnengoed
In het huis zijn dekens of dekbedden en kussens standaard aanwezig. Je kunt je eigen lakens
en handdoeken meenemen maar het is ook mogelijk beddengoed/handdoeken te huren (15
euro/per bed).
Aantal personen
Als je (al of niet tijdelijk) meer dan het aangegeven maximum aantal personen wilt
onderbrengen of een tent of caravan in de tuin wilt plaatsen, dan alleen na overleg en
toestemming van de eigenaar. Deze kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.
Schoonmaak
Bij aankomst treft je de woning schoon aan. Wij verwachten dat je deze bij vertrek netjes,
bezemschoon en de keuken opgeruimd achterlaat. De kosten voor de eindschoonmaak
bedragen 60 euro. Dit kun je eventueel zelf doen. Overleg daar even over.
Waarborgsom
In de meeste gevallen dien je bij aankomst een waarborgsom te betalen. Je kunt deze ter
plaatse contant voldoen of je kunt het overmaken. Bij vertrek ontvang je dit bedrag terug, na
aftrek van eventueel te betalen kosten (b.v. schoonmaakkosten, brandhout, breuk of
beschadiging).

