Praktische Informatie
We streven ernaar uw verblijf in vakantiewoning Au Bout du Chemin zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken en u een ontspannen vakantie te bieden. Om de organisatie en de begeleiding van uw
verblijf zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u de volgende huisregels en afspraken in acht te
nemen:
Aankomst- en vertrektijden
Week:		
v.a. vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Mid-week:
v.a. maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Week-end:
v.a. vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur
Even van te voren melden indien u later dan 18.00 uur aankomt. Na 22.00 uur wordt niet meer
ontvangen.
Reservering / boekingsbevestiging / betaling
Bij reservering ontvangt u van ons een boekingsbevestiging met alle gegevens.
Wij vragen u vervolgens de betalingen als volgt te voldoen:
• 10 % van het totale bedrag binnen 2 weken na de bevestiging
• 40% van het totale bedrag uiterlijk 2 maanden voor aankomst
• de resterende 50 % van het totale bedrag uiterlijk 2 weken voor aankomst
Bij boekingen op korte termijn worden de betalingen in overleg vastgelegd.
In gebreken blijven m.b.t. betalingen heeft annulering tot gevolg en dan worden de
annuleringsvoorwaarden toegepast.
Wij accepteren geen creditcards
Annuleringsvoorwaarden
Wanneer u, om welke reden dan ook, de reservering annuleert, bent u de volgende vergoeding
verschuldigd:
• bij annulering tot 2 maanden voor de bevestigde aankomstdatum
10 % van het totale huurbedrag
• bij annulering tussen 2 maanden en 2 weken voor de bevestigde aankomstdatum
50 % van het totale huurbedrag
• bij annulering na het termijn van 2 weken voor de bevestigde aankomstdatum
100 % van het totale huurbedrag
Deze termijnen zijn in overeenstemming met de betalingstermijnen en de vergoedingen bij annulering
zijn dus gelijk aan de reeds gestorte voorschotten.
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Interieur van de woning
Wij vragen geen waarborgsom.
Bij aankomst en vertrek maken wij samen met u een overdrachtsronde.
Het is niet toegestaan om de indeling van het interieur te wijzigen, meubels te verplaatsen en decoratie
aan te brengen of te verwijderen.
Zelf aangeschafte voorwerpen t.b.v. het verblijf worden niet door ons overgenomen.
Het gebruik van bedlinnen is verplicht.
Indien u specifieke wensen hebt, proberen wij graag voor zover mogelijk een passende oplossing te
vinden.
Extra bed
De vakantiewoning is voorzien van 4 slaapplekken.
Een extra logeerbed is tegen meerprijs beschikbaar. Dit is echter geen boxpring en is dus alleen geschikt
als noodoplossing.
Rookbeleid
Roken is niet toegestaan in vakantiewoning Au Bout du Chemin.
Dit geldt ook in de paardenstal.
Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiewoning.
In overleg kan een hond wel tegen meerprijs in de paardenstal ondergebracht worden.
Paarden entingen
De paarden moeten ingeënt zijn tegen Influenza en Tetanus, tevens dienen ze voldoende ontwormd te
zijn. Gelieve uw paardenpaspoort / inentingsboekje mee te nemen.
Paarden service
De paarden worden standaard 2x per dag gevoerd naar behoefte met basisbrok en droog kuilgras. Indien andere voeding gewenst is, dan dient u hiervoor zelf zorg te dragen.
De boxen worden uiteraard iedere dag uitgemest en met vers stro bestrooid.
Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal/ongevallen/schade welke zich tijdens uw
verblijf op ons terrein hebben voorgedaan.
Farida Gueham & Philippe Meyer
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