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Pruttelkanne
Benodigdheden
Bedlinnen: zelf meebrengen, 4 x 1 pers. en 1 x 2 pers. hoeslaken,
overtrek en kussenslopen. (afmeting 2 persoons dekbed 240 x 220 cm)
Badlinnen: zelf meebrengen
Keukenlinnen: inbegrepen in prijs
Schoonmaak
Bij aankomst treft u de bungalow op onderstaande punten aan:
-schone koelkast, magnetron en gasstel
-vloeren van alle vertrekken gezogen en gedweild
-stofvrije meubels
-gereinigd toilet en badkamer
-asvrije haard
Wij verzorgen de schoonmaak grotendeels zelf, dus kunnen we op al deze punten
garanderen dat u de bungalow in deze staat aantreft.
Mocht u bij aankomst een andere indruk opdoen, verzoeken wij u dit op de
aankomstdag kenbaar te maken.
Wilt u na vertrek de schoonmaak aan ons overlaten, dan volstaat het bezemschoon
achterlaten van de bungalow, de schoonmaakkosten worden dan met uw borg
verrekend.
Mocht u de schoonmaak zelf willen verzorgen, dan verwachten wij dat u de bungalow
achterlaat op bovengenoemde punten, wij doen hier geen concessies in.
Aanwezig is: stofzuiger en reserve stofzak, schone dweil en mopemmer, (stof)doeken
en reinigingsmiddel.
Als de bungalow half schoon, of het interieur in een andere indeling wordt
achtergelaten, worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht.
De beheerder of verhuurder controleert of de bungalow naar behoren is achtergelaten.
In de bungalow wordt niet gerookt!

Voorwaarden
Uw borgsom, verrekend met eventuele schoonmaakkosten en gas, wordt teruggestort
binnen 14 dagen na vertrek, op voorwaarde dat er geen schade is veroorzaakt aan de
bungalow of inventaris, die redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden.
Mochten de gaskosten de borg overschrijden, dan worden deze achteraf in rekening
gebracht.
De reservering kan worden geannuleerd als er een onjuist aantal personen bij de
boeking wordt opgegeven.
Tevens houden wij ons het recht voor, het verblijf voortijdig te beëindigen
als er personen verblijven die bij de boeking niet zijn opgegeven.
Bij voortijdig vertrek van de huurder, is de huurder de volledige prijs voor de
overeengekomen tariefperiode verschuldigd.
Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder.
Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum,
15% van de overeengekomen prijs
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum,
50% van de overeengekomen prijs
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum,
75% van de overeengekomen prijs
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum,
90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum,
100% van de overeengekomen prijs.
Het is aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bij het overmaken van een gedeelte, of de volledige huursom, gaat u akkoord met
deze voorwaarden, en bevestigt u bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden.

