Huisregels en voorwaarden




De prijzen zijn per nacht, per één, twee of drie personen, inclusief ontbijt
De prijzen zijn inclusief BTW, bed- en badlinnen
De verschuldigde toeristenbelasting wordt u apart in rekening gebracht



Na uw boekingsverzoek ontvangt u ons vrijblijvende voorstel per mail. Het is van belang
dat u ons vrijblijvende voorstel bevestigd per mail. Uw boeking is pas dan voltooid.
Betalingen dienen contant bij uitcheck te geschieden, dan wel per bankoverschrijving
uiterlijk een week vóór datum van aankomst, op rekeningnummer van Erve Dimmendael
NL13 KNAB 0256 9583 94, onder vermelding van uw naam en aankomstdatum. Wij hebben
niet de beschikking over een PIN automaat.
















Indien u wilt annuleren binnen één week voorafgaand aan het verblijf, zijn wij
genoodzaakt annuleringskosten van 50% van uw boeking in rekening te brengen
Indien u de boeking binnen 24 uur voor aankomst annuleert, brengen wij de volledige prijs
alsnog in rekening
Indien u, zonder afmelding vooraf, niet komt opdagen (no show) brengen wij u de
volledige prijs plus € 10,-- administratiekosten in rekening.
Bij een verblijf van vijf dagen of langer wordt de kamer tussendoor geheel
schoongemaakt (inclusief verschoning van bad- en bedlinnengoed)
Roken op de kamer is niet toegestaan
Het ontvangen van andere personen dan voor wie is gereserveerd is niet toegestaan.
Huisdieren zijn niet toegestaan
Op de dag van aankomst bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom. Laat de gastvrouw
vooraf weten hoe laat u van plan bent te komen
Op de dag van vertrek dient u uiterlijk de accommodatie om 10.00 uur verlaten te hebben,
tenzij anders is overeengekomen
Het tonen van een geldig identiteitsbewijs is verplicht
Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie
Bij schade worden u de alle reparatie- en/of vervangingskosten in rekening gebracht
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