Voorwaarden verblijf op de Hollandershoeve
- Na ontvangst van de huurbevestiging zal de huurder aan de verhuurder een voorschot van maximaal 25% van de
huursom betalen. Het resterende bedrag moet voor of bij aanvang van het verblijf in het bezit zijn van de verhuurder.
- De reservering is definitief na ontvangst van het voorschot.
- De verhuurder verplicht zich het object op afgesproken tijdstip in goede staat aan de huurder op te leveren.
- De huurder mag het object niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen laten overnachten
dan in de bevestiging is aangegeven. Bij overschrijding van het aantal personen, zonder overleg met de verhuurder,
wordt de reservering ontbonden.
- De huurder dient zich te houden aan de huisregels van de Hollandershoeve. Deze vindt u bij aankomst aan de
binnenkant van uw deur.
- De huurder kan het object innemen vanaf 17.00 uur. Indien de huurder niet tijdig aanwezig kan zijn, dient men de
verhuurder hiervan in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden voor een alternatieve aankomsttijd.
- De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging of ongevallen welke is ontstaan tijdens
het verblijf.
- De weg en fietspad zijn geen speelterrein. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
- U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Met het oog op calamateiten wordt u dringend
verzocht de inrit vrij te houden.
- Huisdieren zijn in de logeerboerderij niet toegestaan.
- Roken is in de logeerboerderij verboden. De vluchtwegen en slangenhaspels moeten ten aller tijde vrij toegankelijk
zijn. Bij het bezoek van groepen is het verplicht (brandweer) het bijgevoegde nachtregister van de Hollandershoeve
waar u namen, adressen en geboortedata volledig in te vullen en vooraf toe te sturen.
- De bedden zijn voor u opgemaakt en er is badlinnen aanwezig.
- Bij uw vertrek dient u de logeerboerderij opgeruimd en bezemschoon achter te laten met o.a. afval gescheiden in de
containers, afwas in de vaatwasser. Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk of kwijt raakt, dient u dit bij vertrek te
melden. Kijk alles goed na voor u vertrekt, de gevonden voorwerpen worden door ons een week bewaard.

- De reservering wordt als ontbonden beschouwd indien: bij aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is
voldaan of de huurder zich niet heeft gemeld op de dag van huuringang vóór 18.00 uur, zonder de verhuurder hiervan in
kennis te stellen.
Indien de huurder, om welke reden dan ook, tot annulering van de reservering overgaat, verbeurt men ten behoeve van
de verhuurder een schadeloosstelling. Deze bedraagt:
25% van de huursom, indien de annulering tussen ontvangst van de bevestiging en de drie maanden vóór de
begindatum van de huurperiode valt,
50% van de huursom, indien de annulering tussen één en drie maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt,
75% van de huursom, indien de annulering tussen de één en vier weken vóór de begindatum van de huurperiode valt,
100% van de huursom, indien de annulering korter dan één week voor de begindatum van de huurperiode valt of indien
de huurperiode reeds is ingegaan.
Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten.
.

