Algemene voorwaarden huur groepsverblijf:
De Ezelgasterij “aan de Maasheggen”
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Ezelgasterij “aan de maasheggen” als
voor degene die een huurovereenkomst bij De Ezelgasterij “aan de maasheggen” afsluit.
Prijzen
Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen,
bindend. De prijzen gelden voor boekingen in 2018 & 2019.
Bevestiging van uw boeking en betaling
Na uw boeking sturen wij u een reserveringsformulier met een aanbetalingsfactuur toe, deze
kunt u met Ideal betalen. Op onze website vindt u ook onze algemene voorwaarden.
Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn is voldaan, krijgt u een herinnering, wanneer
u hierop niet regeert binnen èèn week, dan vervalt uw boeking. Het restant van de factuur
betaalt u vóór de tweede vervaltermijn.
Bij een boeking binnen èèn maand voor aanvang van uw huurperiode ontvangt u een
factuur voor het totale bedrag. Deze factuur dient u per ommegaande, uiterlijk binnen één
week na ontvangst betaald te hebben. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn is
voldaan,
vervalt uw boeking.
Annulering
Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag
verschuldigd, waarbij de schoonmaakkosten, borg, beddengoed, milieukosten en
toeristenbelasting in mindering worden gebracht .
Wijziging huurperiode
Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen, kan dit alleen
op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.
Huisdieren
Deze zijn welkom na overleg, echter dienen de huisregels ten alle tijden opgevolgd te worden.
Rassen vallend onder de risicogroep dienen voor kenbaar gemaakt te worden. Entingen en
ontworming dienen nageleefd te zijn.
Beddengoed
Afname van beddengoed is verplicht, hygiene waarborg. De kosten worden apart weergegeven.
Aansprakelijkheid
U bent zelf aansprakelijk voor de door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.
De Ezelgasterij is niet aansprakelijk voor:
- schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op de terreinen of door het gebruik
van de op de terreinen aanwezige faciliteiten en dieren;
- schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
- mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
- onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en
het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen, als van gasten.
Vragen en opmerkingen
Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de
Eigenaren of personeelsleden. Zij zullen deze beantwoorden en indien nodig voor een passende
oplossing zorgen.
Heeft u na uw verblijf suggesties voor verbeteringen dan kunt u deze aan ons e-mailen.
Bezoekadres:
Ezelgasterij “aan de maasheggen”
Passtraat 5a,
5826 AL Groeningen.
Postadres:
Ezelgasterij “aan de maasheggen”
De wittenberg 3
5826AK Groeningen
06-11150846
Info@ezelgasterij.nl
www.ezelgasterij.nl
KvK nummer: 548 698 38

