BOEKINGSVOORWAARDEN DE POSTELHOEF

Artikel 1.

INHOUD OVEREENKOMST

De eigenaar stelt voor recreatieve en/of educatieve doeleinden zijn/haar overeengekomen
accommodatie aan de gast(en) ter beschikking.
De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van het door de eigenaar verstrekte
informatiemateriaal.
Artikel 2. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID
De eigenaar/beheerder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde
accommodatie, tenzij omstandigheden van buitenaf dit redelijkerwijs niet mogelijk maken. De
eigenaar/beheerder erkent geen aansprakelijkheid voor gebreken, welke het gevolg zijn van buitenaf,
danwel gebreken die door de groep veroorzaakt zijn.
Artikel 3. PRIJS
Indien na vaststelling van de prijzen als gevolg van besluiten van de overheid en/of openbare
nutsbedrijven bovenmatige kosten ontstaan, die redelijkerwijs niet van te voren aan de
eigenaar/beheerder bekend konden zijn, kunnen deze aan de gast(en) worden doorberekend
Artikel 4. ANNULERING
Indien de gasten geen gebruik maken van het hotel wegens voortijdige annulering, dan heeft de
eigenaar van de accommodatie recht op schadeloosstelling.
Deze bedraagt:
- bij annulering tot zes maanden voor de ingangsdatum
25 % van de totale prijs.
bij annulering tot vier maanden voor de ingangsdatum
50 % van de totale prijs.
- Bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum
75 % van de totale prijs
- Bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum
90 % van de totale prijs.
- Bij annulering binnen 10 dagen voor de ingangsdatum
100 % van de totale prijs.
N.B. de gasten worden aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bij, om wat voor reden dan ook, voortijdig vertrek tijdens de contractperiode, is men verplicht de
volledige contractsom te voldoen.
Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID HOTEL.
1. Voor diefstal, ongevallen of schade aan en rond de in gebruik gegeven accommodatie
aanvaardt de eigenaar/beheerder geen enkele verantwoordelijkheid.
Dit geldt ook t.a.v.eigendommen van derden. E.e.a. behoudens schuld van de eigenaar
danwel van zijn personeel.
2. De wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar/beheerder zal niet verder
Dan het risico dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een maximum
van € 500.000,-- gedekt kan worden.

