Algemene Informatie ‘De Gouden Boaijum 14-K te Heeg’
Aankomst / Vertrek
•
•
•

Week = vrijdagmiddag 16.00 uur tot vrijdagochtend 11.00 uur.
Weekend = vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagochtend 11.00 uur.
Midweek = maandagmiddag 16.00 uur tot vrijdagochtend 11.00 uur.

Op verzoek zijn andere aankomst / vertrek dagen ook mogelijk, zondags uitgesloten.
Algemene prijzen
•
•
•
•
•

Bedlinnen 1-persoon € 6,50 p.p.
Bedlinnen 2-persoons € 8,50 p.p.
Badlinnen € 3,50 p.p.
Keukenpakket (theedoek, handdoek en vaatdoek) € 2,50
Toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n.

Overige kosten
•
•

Administratiekosten € 10,Schoonmaakkosten € 80,-

Borg
De borg bedraagt € 300,-.
Dit bedrag zal door verhuurder worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder
aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld kosten voor aan de huurder toerekenbare schade
aan het gehuurde en administratiekosten.

Recreatie winterverhuur, tevens voor lang verhuur i.v.m. verbouwing / verhuizing
Vanaf midden oktober tot half april kunt u tegen een aantrekkelijk tarief een accommodatie huren.
Vraag ons naar de mogelijkheden en tarieven.
Annuleringen
Huurder dient per aangetekende post te annuleren.
Bij annulering is huurder annuleringskosten verschuldigd.
Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €25,- aan administratiekosten in
rekening brengen.

Huishoudelijk reglement
Alle gasten dienen zich te houden aan het door het recreatiepark vastgestelde reglement.
Overtreding van het reglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben zonder dat restitutie
van de huursom of borg of een gedeelte daarvan plaats vindt.
Aansprakelijkheid
De eigenaar van de Houden Boaijum 14-K te Heeg is niet aansprakelijk voor:
✓ schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de woning of door gebruik van de op
het terrein aanwezige faciliteiten
✓ onklaar raken en / of buiten gebruik zijn van faciliteiten en / of voorzieningen
✓ fouten in prijslijsten of op de website worden niet als bindend beschouwd.

Voor boekingen of informatie kunt u terecht bij:
D.F. Blom
Gouden Boaijum 14-K
8621 CV HEEG
 info@vakantiewoningheeg.com
 06 – 10 23 43 90

