CASA en el campo LA PALMA

Verhuurvoorwaarden Casa La Palma :
1. Zodra u via de kalender de beschikbaarheid heeft gecontroleerd, kunt u via de knop
“boeking” uw verzoek tot reservering aan ons doorgeven. Wij zullen hier binnen 4
werkdagen op reageren met een boekingsbevestiging of met een bericht, dat
vanwege een eerdere boeking of noodzakelijk onderhoud, het huis op de gevraagde
data niet beschikbaar is.
2. De prijzen, zoals vermeld op onze website zijn inclusief gas, water, licht en
eindschoonmaak.
3. Wij vragen een borgsom van EUR 350, welke na beeindiging van het verblijf
geretourneerd wordt, mits het huis in gewone staat weer wordt aangetroffen.
4. Zodra u de boekingsvevestiging van ons heeft ontvangen, dient 35% van de totale
huursom (incl borg) aan ons te worden overgemaakt. Rekening gegevens zullen op de
boekingsbevestiging staan. Na ontvangst van deze aanbetaling, wordt de reservering
door ons definitief bevestigd.
5. Uiterlijk 5 weken vóór de aankomstdatum zal het restant moeten worden
overgemaakt.
6. Mocht de reservering gemaakt worden minder dan 6 weken vóór aankomstdatum,
dan dient het gehele bedrag in één keer overgemaakt te worden.

Eeen aantal zaken van praktische aard:
1. Op onze website en facebook pagina’s vindt u informatie en foto’s van het huis en
omgeving. Wij proberen onze pagina’s zo up-to-date mogelijk te houden, maar het
kan gebeuren, dat het bij uw aankomst het er net anders uitziet. Wij sluiten bijv. het
zwembad af met een dekzeil in de winterpeiode en wij willen ook nog wel eens
meubelen wijzigen of op andere plekken zetten.
2. Wij gaan er van uit, dat onze gasten ons huis met zorg behandelen. Maar er kan wel
eens iets kapot gaan. Graag verzoeken wij u ons dat te melden, zodat wij zo snel
mogelijk voor vervanging kunnen zorgdragen.
3. Als u een late aankomst heeft, is het misschien goed ons een boodschappenlijstje op
te geven voor eerste noodzakelijke zaken. Supermarkten sluiten laat (21:00 uur) maar
zijn gesloten op zondagen.
4. Kinderbedjes (2) en kinderstoeltje zijn aanwezig.
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