Algemene voorwaarden La petite école Grézels
Prijzen
De huurprijs zoals vermeld op de website is inclusief gas, water, elektra en de kosten van de
schoonmaak.
Bijkomende kosten zijn: bedlinnen, waarborgsom eventueel bad- en keukenlinnen.
Huisdieren
Huisdieren zijn niet welkom.
Roken
La petite école Grézels is een rookvrij huis.
Betaling
Wij verzoeken u binnen 7 dagen na ontvangst van onze bevestiging 30% van de totale huursom aan
te betalen.
Pas nadat wij uw aanbetaling ontvangen hebben, is uw reservering definitief en wordt uw optie
omgezet in een definitieve boeking.
Uiterlijk 6 weken voor aankomst bent u het restant van de huursom verschuldigd, alsmede de kosten
voor de huur van bedlinnen (verplicht) en de eventuele kosten van de huur van bad- en
keukenlinnen.
(Mocht uw dag van aankomst binnen een termijn van 6 weken liggen, dan bent u de gehele reissom
ineens verschuldigd).
Uw betaling kunt overmaken naar rekeningnummer: NL70INGB 0654 0682 08 ten name van
Paul van der Mark en Veronica Gieben onder vermelding van uw naam en periode van huur.
Annuleringskosten
Bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 30%. Daarna
bedragen de annuleringskosten 50%. Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvang van uw
geplande verblijf bedragen de annuleringskosten 100% van de huurprijs.
Waarborgsom
Wij hanteren een waarborgsom van € 200,00. Dit bedrag moet per bank worden voldaan samen met
het laatste gedeelte van de huur. Na controle van de woning bij vertrek ontvangt u deze, minus
eventuele geconstateerde schade binnen een week retour op uw bankrekening.
Aankomst en vertrek
Aankomst: vanaf 16.00 uur.
Vertrek: voor 10.00 uur.
Bewoning
La petite école Grézels is ingericht voor maximaal 6 personen.
Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten
nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor
uw maaltijd buiten- is niet toegestaan.
La petite école Grézels beschikt over een internetaansluiting waar gratis gebruik van gemaakt kan

worden. In Frankrijk gelden strenge regels met betrekking tot het illegaal van internet te down-/
uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op en het wordt streng gecontroleerd. De huurder
is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het internetgebruik en indien er boetes worden
opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend.
Vertrek
Wij verzoeken u bij uw vertrek:
Het huis veegschoon achter te laten
Alles schoon afgewassen, afgedroogd in de kasten te plaatsen
Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen op de eettafel te leggen
Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten
Geen etenswaren achter te laten in de kasten
Kussens van tuinmeubilair op te bergen in de schuur.
De vuilnisbakken te legen en vuilniszakken lege flessen weg te brengen
Eventueel breukwerk en/of schade bij ons te melden
Aansprakelijkheid
Helaas is het voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor verlies, diefstal,
schade of letsel, berokkend aan gasten door welke oorzaak dan ook.
Voorbehoud
Indien huurder en/of medehuurders de algemene voorwaarden / huisregels van La petite école
Grézels ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, heeft de
verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en
medehuurders de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen zonder restitutie van huurgelden

