Aanbetaling
Teneinde de boeking te kunnen bevestigen dient een boekingsvoorschot ter waarde van
30% van het totaalbedrag te worden betaald per overschrijving.
Zodra het boekingsvoorschot wordt ontvangen wordt de boeking geldig en krijgt U van
ons een schriftelijke bevestiging per email toegestuurd.
Restbedrag
1 week voor afreis contacteren wij u, met nog wat praktische info en een
routebeschrijving. Op dat moment vragen we u of u verkiest om het restbedrag (70%) ter
plaatse contant te betalen of voor vetrek over te schrijven.

Overige kosten ter plaatse
Kosten voor maaltijden en dranken (met uitzondering van het ontbijt) zijn niet
inbegrepen in de kamerprijs en worden afgerekend op het einde van uw verblijf.
Betalingen ter plaatse kunnen enkel contant gebeuren. In Villanueva de Algaidas zijn 3
Bancontact/PIN automaten. Gasten die liever geen grote som geld afhalen kunnen op
eenvoudig verzoek ook het volledige bedrag voor hun verblijf vooraf overschrijven.
Drank en maaltijden worden steeds ter plaatse afgerekend bij het uitchecken.
Wij behouden het recht voor de prijzen voor maaltijden en drank op bepaalde tijdstippen
aan te passen zonder voorafgaande verwittiging.

Annulering
In geval van annulering gelden de onderstaande voorwaarden, ongeacht de reden voor
de annulering. We raden U ten zeerste aan te zorgen voor een betrouwbare reis en/of
annulatieverzekering.
Een annulering dient ons schriftelijk (per email) te worden meegedeeld. U ontvangt van
ons binnen 24 uur een email ter bevestiging. Een annulering is enkel geldig indien ze ook
door ons schriftelijk wordt bevestigd.

In geval van annulering
Voor elke annulering, ot 30 dagen vóór datum van aankomst:
Nooit terugbetaling van boekingsvoorschot

Voor elke annulering, vanaf 30 dagen vóór datum van aankomst: geen
terugbetaling van het boekingsvoorschot + aanrekening van 50% van het
restbedrag

Eenmaal ter plaatse ontvangt U, in geval van vervroegd vertrek, geen enkele
terugbetaling.

Aankomst en vertrek
De kamers zijn ten vroegste beschikbaar vanaf 14:00 uur op de dag van aankomst en
dienen ten laatste om 11:00 uur te worden verlaten op de dag van uw vertrek. Andere
tijdsregelingen zijn mogelijk (indien beschikbaar) maar moeten op voorhand door ons
bevestigd worden.

Voorwaarden
Door het betalen van het boekingsvoorschot geeft U aan akkoord te gaan met de
bovengenoemde voorwaarden.

