Contactgegevens en Algemene voorwaarden
Wij heten u van harte welkom in Onze Bed and Breakfast Huize Vreugedevol” en wij verzoeken u zich
op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
In en uitchecken
U bent welkom vanaf 15:00uur, graag inchecken voor 17:00uur. Bent u onverhoopt later dan graag
even bellen met ons of aangeven in het reserveringsformulier. Uitchecken kan tot 11:00uur.
Prijzen
De prijzen zijn inclusief btw, ontbijt, toeristenbelasting, schoonmaakkosten en bed en badlinnen. Het
is mogelijk later in te checken op aanvraag.
Reservering
Reservering vindt plaats via bedandbreakfast.nl, zie link op mijn website.
Na reservering ontvangt u een bevestiging per mail met factuur. Zie factuur voor betalingstermijn en
verder gemaakte afspraken, aantal personen en het te betalen bedrag.
Annuleren
Indien u genoodzaakt bent om uw reservering te annuleren 1 week of langer voor de dag van
aankomst, dan krijgt u uw volledige aanbetaling terug, tenzij anders is overeengekomen. Indien u uw
reservering annuleert binnen 1 week voor aankomst dan brengen wij het volledige bedrag van de
reservering in rekening.
Personen in Huize Vreugdevol
Alleen de personen aangegeven op het reserveringsformulier kunnen gebruik maken van Huize
Vreugdevol. Het is niet toegestaan zonder overleg bezoek te ontvangen of extra personen te laten
overnachten. Bij overtreding kan verder verblijf beëindigd worden, zonder dat er aanspraak gemaakt
kan worden op restitutie van de betaling.
Schade
Gasten verplichten zich het pand (Huize Vreugdevol), in dezelfde staat achter te laten als waarin het
werd aanvaard. Indien er onverhoopt schade wordt aangebracht aan het pand of de inventaris, dient
dit onmiddellijk bij ons vermeld te worden. De gast is aansprakelijk voor schade die plaatsvindt
tijdens het verblijf, inclusief schade toegebracht door derden die met toestemming van de eigenaren
aanwezig zijn tijdens het verblijf.
Schade en/of vermissingen aan onze eigendommen, maar ook daarmee verband houdende herstel –
of vervangingskosten zullen op de gast verhaald worden. De aansprakelijkheid voor schade blijft
bestaan indien de schade na vertrek wordt geconstateerd en niet door de laatste gebruiker is
gemeld.
Roken
Binnen roken is verboden.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Vroegtijdige beeindiging van het verblijf
Tijdens het verblijf kunnen de eigenaren de huurovreenkomst ontbinden indien er sprake is van
geluidsoverlast of als er schade aan het verblijf, woonhuis of erf wordt aangebracht.
Letsel en schade
De eigenaren van Huize Vreugdevol kunen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel,
verlies of schade van en aan persoonlijke bezittingen.
Meditatiezolder alleen door volwassenen te gebruiken!, dit i.v.m. brandgevaar en steile trap.
Verlies sleutel
Sleutel dient bij vertrek ingeleverd te worden bij de eigenaresse/ eigenaar van de Bed and Breakfast
“Huize Vreugdevol”. Bij verlies wordt dit in rekening gebracht, € 50,- incl. BTW.
Privacy
Wij stellen het op prijs dat u niet zomaar onze woning betreed, we hebben een hele lieve waakhond
die zijn territorium graag verdedigt. Onverwachts binnentreden is dus geheel op eigen risico! Graag
dus eerst bellen aan de voordeur, dan bent u uiteraard van harte welkom.
De gasten kunnen gebruik maken van de eigen tuin met zitje van de Bed and Breakfast aan de
achterzijde, de rest van het terrein is privé. Gebruik in overleg.
Contactgegevens
Huize Vreugdevol, Bed and Breakfast
Vaart NZ 190
7833 HK Nieuw Amsterdam
E: info@huizevreugdevol.nl
T: 0622812322
KvK: 75196182

