Minicamping & gîtes Champagne Manoir
16 Champagne Manoir
58420 Champallement
e-mail: info@champagnemanoir.com
internet: champagnemanoir.com

Algemene huurvoorwaarden gîtes

BETALINGSVOORWAARDEN


Bij reserveringen meer dan 21 dagen voor aanvang van het verblijf, dient bij de reservering een
voorschot van 50% van de huurprijs te worden aanbetaald. Zodra de betaling ontvangen is, is
uw reservering definitief.



De volledige huurprijs dient uiterlijk 21 dagen voor de aankomstdatum te zijn voldaan.
Als de betaling 21 dagen voor aankomst niet ontvangen is, wordt de reservering geannuleerd.



Bij reserveringen die minder dan 21 dagen voor aanvang van het verblijf gedaan worden,
betaalt u de volledige huurprijs uiterlijk vijf dagen nadat wij u de factuur hebben gemaild.
Zodra de betaling ontvangen is, is uw reservering definitief.



Bij aankomst dient u de borg à € 100,- contant te voldoen. Deze krijgt u bij uw vertrek, bij het
ontbreken van schade, weer terug.



De kosten voor het gebruik van elektriciteit en eventueel gebruikt stookhout worden apart
berekend. U dient deze de avond voor vertrek af te rekenen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN


Een annulering dient per e-mail te worden doorgegeven.



Bij annulering tot 2 maanden vóór de dag van aankomst worden er geen kosten berekend.



Bij annulering van 2 maanden tot 21 dagen voor de dag van aankomst wordt 50% van de
huurprijs berekend.



Bij annulering binnen 21 dagen voor de dag van aankomst wordt 75% van de huurprijs
berekend.



Bij annulering op de dag van aankomst of indien na aankomst eerder vertrokken wordt, kan



geen restitutie verleend worden.
In geval van annulering onzerzijds worden alle al betaalde gelden binnen 5 werkdagen
gerestitueerd.



Als door coronamaatregelen van de overheid een verblijf niet mogelijk is, wordt de betaling
volledig terugbetaald.
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BEPALINGEN EN HUISREGELS


Huisdieren zijn in de accommodaties niet toegestaan.



Roken is in de accommodaties niet toegestaan.



U verklaart dat u de gehuurde accommodatie en het terrein rondom op een nette en correcte
wijze gaat bewonen en dat er tijdens het verblijf geen overlast veroorzaakt zal worden. Brengt
u onverhoopt schade toe aan het terrein of het gehuurde dan kunnen de kosten daarvan op u
verhaald worden. Verhuurders zijn niet aansprakelijk voor schade - van welke aard ook - tijdens
of ten gevolge van een verblijf in een door hun verhuurde accommodatie. Ook zijn verhuurders
niet aansprakelijk voor door derden veroorzaakt ongemak of overlast.



De accommodaties worden gemeubileerd verhuurd en zijn voorzien van voldoende
keukengerei, vaatwerk, glaswerk, dekbedden en kussens voor het hele gezelschap. Bij
aankomst zijn alle apparaten in werking. Mocht dit niet zo zijn, informeer dan zo spoedig
mogelijk een van de verhuurders. Zij zullen dan zo snel mogelijk het probleem proberen te
verhelpen.

ONTVANGST SLEUTEL


Check-in vanaf 16.00 uur



U bent niet gerechtigd de sleutel aan derden uit te lenen of deze te (laten) dupliceren om welke
reden dan ook. De sleutel wordt door ons aan u in bruikleen gegeven.



De sleutel blijft eigendom van de verhuurders. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van
verloren gaan van de sleutel bent u een bedrag verschuldigd van € 50. Eventuele kosten die
ontstaan doordat u het gehuurde niet op tijd oplevert, kunnen op u verhaald worden.

VERTREK EN EINDSCHOONMAAK


Check-out vóór 10.00 uur



Er worden geen extra schoonmaakkosten berekend, wel vertrouwen wij erop dat het gehuurde
net zo wordt achtergelaten als dat u het heeft aangetroffen.



Eventueel breukwerk en/of schade dient u vóór vertrek te melden bij de verhuurder. De kosten
hiervan worden door de verhuurder verrekend met de door u betaalde borg.
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