Voorwaarden.

Onze B&B Torenzicht is met veel zorg, passie en creativiteit ingericht. We vinden
het fijn als jij dat waardeert en ook zo omgaat met de kamers en het gebouw.
Niet roken in het gebouw en op de kamers hoort hierbij.
We hebben leuke buren. Dat willen we zo houden. En we wonen er zelf ook. We
willen dat met plezier blijven doen. En zo zijn er nog een paar regels die we moet
afspreken.

Algemeen

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Torenzicht, is
gevestigd aan de Torenring 10 te `s Heer Arendskerke. Met het aangaan van een
overeenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.
Een reservering kan enkel gedaan worden door personen die een vaste woon- of
verblijfplaats hebben en minimaal 18 jaar of ouder zijn
Bij geschillen zijn (juridische) kosten voor rekening van gasten; dit geldt ook voor
risico’s met betrekking tot een verblijf. Onze administratie is bepalend, tenzij
gasten het tegendeel aantonen.
Beschadigingen van roerende en onroerende goederen van onze accommodatie
dienen door gasten onmiddellijk bij ons te worden gemeld en indien
nodig/wenselijk te worden vergoed.
Bij overtreding van deze algemene voorwaarden, niet opvolgen van instructies,
huishoudelijk reglement en bij ongepast gedrag, kunnen we jou met
onmiddellijke ingang de toegang tot onze accommodatie ontzeggen en/of
weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie
van verblijfskosten.

Reservering

De overeenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden
aangegaan. Na ontvangst van reservering en/of reservering aanvraag sturen wij
een definitieve bevestiging per mail op voorwaarde dat de plaats beschikbaar is.
Bij de reservering dient altijd het juiste aantal personen per nacht te worden
opgegeven. Reserveren van de kamer geschiedt op basis van beschikbaarheid.
Zonder jouw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te
verstrekken. Na bevestiging van jouw reservering is deze definitief voor beide
partijen.

Betaling

Jij dient de betalingen vooraf te verrichten. Dit kan via overboeking of contant bij
aankomst.
Indien wij op de dag van aankomst niet in het bezit zijn van het totale
verschuldigde bedrag, zijn wij gerechtigd jou de toegang tot jouw verblijf te
ontzeggen.

Aankomst & vertrek

We vragen bij aankomst ter legimitatie je paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
Bij aankomst wordt ook de sleutel overhandigd. Verlies dient direct gemeld te
worden en bij vertrek (indien sleutel onvindbaar blijft) zal een bedrag van € 50 in
rekening gebracht worden.
Uitchecken op de dag van vertrek is mogelijk tot 11.30 uur. Bij voortijdig vertrek
vindt geen restitutie plaats.
We rekenen er op, dat jij bij vertrek jouw sleutel aan ons overhandigt en de B&B
achterlaat in dezelfde staat als jij bij aankomst.

Verblijf

Gebruik van de accommodatie door personen die niet vermeld staan op de
reservering is niet toegestaan. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Zonder
toestemming is verblijf niet toegestaan
Eventuele fietsen kunnen in de gesloten garage staan. We zijn nimmer
aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade.
Het is niet toegestaan om de bedden zonder lakens en slopen te beslapen. Het
bed is vers opgemaakt bij aankomst. Eigen linnengoed is niet toegestaan.

Veiligheid & milieu

We vinden het fijn als onze gasten zich thuis voelen. Niet roken, kamers schoon
en netjes houden, hoort hierbij. Huisdieren zijn niet toegestaan. Onze
accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.

Slotbepaling

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de
deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-

Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene
voorwaarden.
Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zullen in eerste aanleg
worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels
van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen
voor zover in deze voorwaarden niets anders is bepalend.

