Algemene bepalingen Mar Azul 2017
Artikel 1. Prijzen
De prijzen zijn op basis van 2 personen. Voor elke persoon extra wordt € 15,-- per nacht in rekening
gebracht. Deze voorwaarde is tevens van toepassing op kinderen van alle leeftijden. Wanneer bij aankomst
blijkt dat u de woningen met meer personen zult betrekken dan vermeld in de boekingsbevestiging,
berekent de beheerder ter plaatse hiervoor een bedrag van € 25,-- per persoon per nacht. Prijzen zijn
onderhavig aan wijziging, totdat de boeking door middel van een boekingsbevestiging door ons kantoor is
bevestigd.
Artikel 2. Boeking
Uw boeking is definitief indien u een schriftelijke bevestiging boeking en een schriftelijke bevestiging
aanbetaling van ons kantoor per e-mail heeft ontvangen. Wij vragen € 200,- als aanbetaling binnen 7
dagen te betalen, 75% van de totaalsom (minus de aanbetaling ad € 200,--) uiterlijk 3 maanden voor
vertrek en het restant (25%) uiterlijk 1 maand voor vertrek. Indien u de laatste 25 % van de betaling
ter plaatse wilt betalen, dan verzoeken wij u dit bij ons aan te geven. Bij uw boeking kunt u uw eventuele
voorkeur voor een huisnummer aangeven. Wij zullen hier zoveel als mogelijk rekening mee houden, maar
wij kunnen uw voorkeur (gegeven logistieke redenen) niet garanderen. Alle huizen zijn identiek ingericht en
gelijkwaardig gelegen.
Artikel 3. Borg
De borg bedraagt € 100,--. Uw borg krijgt u uiteraard van ons geretourneerd, indien wij van de beheerder
hebben vernomen dat de bungalow in goede orde is achtergelaten. Eventuele ontbrekende en/of kapotte
zaken worden in rekening gebracht. De borg zal in ieder geval binnen 2 weken na uw verblijf zijn
geretourneerd.
Artikel 4. Retourformulier
Het door u ingevulde retourformulier sturen wij naar de beheerders ter plaatse, zodat zij geïnformeerd zijn
omtrent uw vluchtgegevens. De data op het retourformulier dienen overeen te komen met uw
boekingsbevestiging. Wanneer dit niet het geval is, gaan wij ervan uit dat u tijdens de niet-bevestigde data
elders verblijft. De boekingsbevestiging zal in dergelijke gevallen immer prevaleren.
Artikel 5. Schoonmaak
Voor de eindschoonmaak wordt eenmalig € 50,-- in rekening gebracht. Indien u van een tussentijdse
schoonmaak gebruik wenst te maken, kunt u dit ter plaatse met de beheerders regelen. De vergoeding voor
een tussentijdse schoonmaak is € 15,--.
Artikel 6.Reisverzekering/Annuleringsverzekering
Wij wijzen u erop dat u zelf dient zorg te dragen voor een goede reisverzekering en
annuleringsverzekering. In geval van annulering, ontvangt u op aanvraag van ons een factuur voor uw
verzekering. U ontvangt van ons géén restitutie van het huurbedrag, dit dient plaats te vinden via uw
verzekeringsmaatschappij.
Artikel 7. Overige
De woning is voorzien van lakens, dekens, handdoeken, theedoeken etc. Dit kunt u één keer per week
inwisselen bij de beheerder tegen schoon linnengoed. Ook het gebruik van strandlakens, Wi-Fi en een kluis
is bij de prijs inbegrepen. Eventuele extra services zijn tegen betaling verkrijgbaar.
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