HET HUISREGLEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN

‘t Cartuyfel beschikt over 4 verschillende
logies-eenheden, gaande van studio over
appartement-formule, waarvoor telkens dezelfde algemene voorwaarden gelden, die bij
boeking verondersteld worden door de gasten
gelezen / getekend en aanvaard te zijn.
De gast / reiziger wordt hiervan in kennis
gesteld direct, of door zijn schriftelijke
boeking (kan ook e-mail zijn), ook ter kennisname aanwezig in de hal van de vakantiewoning.
Gegevens verspreid via toeristische gidsen
of andere kanalen kunnen hierbij onvolledig
zijn, waarvoor de uitbater geen verantwoordelijkheid draagt.
Informatie op een website of andere is van
algemene aard, niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan
dus niet als een persoonlijk, professioneel
of juridisch advies aan de gast(en) worden
beschouwd. Ondanks alle inspanningen kan de
verstrekte informatie onjuistheden bevatten, die weliswaar met de grootst mogelijke
inspanningen zo snel mogelijk rechtgezet
zullen worden.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke boeking bij ‘t Cartuyfel.
Een boeking impliceert de kennisname van
deze algemene voorwaarden door de gast, alsook de aanvaarding ervan.

ARTIKEL 2 - BOEKEN VAN EEN
VERBLIJF
De reiziger boekt een verblijf rechtstreeks
bij ‘t Cartuyfel en verstrekt hierbij alle
nuttige inlichtingen die hem uitdrukkelijk door ‘t Cartuyfel gevraagd worden.
In geval de reiziger onjuiste of onvolledige
inlichtingen verstrekt die voor ‘t Cartuyfel
bijkomende kosten met zich meebrengt,
vallen deze kosten naar keuze van ‘t Cartuyfel
ten laste van de reiziger.

Bij het boeken van een verblijf is ‘t
Cartuyfel ertoe gehouden de reiziger tijdig
na de boeking een schriftelijke boekingsbevestiging te bezorgen.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN
De vermelde prijzen zijn de totale prijzen
‘alles inbegrepen’ inclusief BTW en omvatten
het logies en alle aangeboden diensten, verblijftaksen en alle overige taksen, tenzij
anders vermeld. Er wordt een waarborg van
200 euro aangerekend buiten de verhuurprijs,
die wordt in de week na het verblijf teruggestort indien alles volledig en proper
verlaten werd. Een modelformulier met de
juiste plaatsbeschrijving kan overlopen
worden met de gastvrouw. Eventuele bijkomende kosten zoals bedlinnen etc dienen te
worden nagevraagd bij ‘t Cartuyfel. Voor het
verblijf in ‘t Cartuyfel gelden de prijzen
per wooneenheid, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 4 - BETALING EN
VOORSCHOT
‘t Cartuyfel kan via de bevestiging de
reiziger een voorschot verzoeken. Bij
boekingen tot 4 weken voor aanvang van het
verblijf of bij kleine dossiers (= tot 200
euro) kan ‘t Cartuyfel de volledige betaling
van de totale kostprijs vragen per overschrijving op het rekeningnummer BE64 8353
3200 5052 (IBAN) en GKCCBEBB (BIC).

ARTIKEL 5 - ANNULATIE
Indien de reiziger annuleert tot 7 dagen
voor het inchecken, krijgt hij/zij 50% restitutie van de overeengekomen huurprijs.
Korter bij het inchecken is er geen restitutie meer mogelijk.
Het omboeken van het verblijf naar een andere datum met zelfde duur is wel mogelijk
zonder meerpijs.

