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BOEKINGSVOORSCHOT EN BETALINGEN 

Een boeking wordt geldig bij ontvangst van het boekingsvoorschot. 

 

 

HET RESTBEDRAG  

Het restbedrag dient ten laatste 60 dagen voor aankomst te worden overgeschreven. In uw geval tegen 

xx/xx/2022. In geval van niet-betaling beschouwen we de boeking als geannuleerd en gelden de onderstaande 

annuleringscriteria. 

 

OVERIGE KOSTEN TER PLAATSE 

Kosten voor maaltijden en dranken (met uitzondering van het ontbijt) zijn niet inbegrepen in de kamerprijs en 

worden afgerekend op het einde van uw verblijf (cash of overschrijving).  

 

AANKOMST EN VERTREK 

Aankomst: ten vroegste vanaf 15:00h. Ten laatste om 23:00h 

Vertrek: ten laatste om 11:30h.  

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 

1. Een annulering dient ons per email te worden meegedeeld.  

2. Een boeking kan overgedragen worden aan derden. In geval van overdracht, volledig of partieel, ontvangt 

u geen terugbetaling. 

3. De geannuleerde periode kan niet opgenomen worden op een later tijdstip 

4. Eenmaal ter plaatse ontvangt u, in geval van vervroegd vertrek, geen terugbetaling. 

5. Boekingen die niet kunnen voltrokken worden omwille van een internationaal/nationaal/regionaal covid 

in/uitreisverbod (lees: gesloten grenzen) ontvangen een volledige restitutie van de reeds betaalde 

boekingsbedragen.  

6. Boekingen die omwille van EENDER WELKE ANDERE REDEN niet voltrokken kunnen worden, volgen de 

onderstaande annuleringscriteria 

  

 

 

AKKOORD 

Door het betalen van het boekingsvoorschot geeft U aan akkoord te gaan met de bovengenoemde 

voorwaarden. 

U boekt Te betalen bedragen Betalingswijze 

≥ 60 dagen voor aankomst?  Boekingsvoorschot van 50% Overschrijving 

≤ 59 dagen voor aankomst Het volledige boekingsbedrag Overschrijving 

ANNULERING TERUGBETALING 

Vóór datum van aankomst Boekingsvoorschot Restbedrag 

Tot 75 dagen 100% N.V.T 

Vanaf 74 tot 60 dagen 50% N.V.T 

Vanaf 59 tot 30 dagen 0% 50% 

Vanaf 29 tot 0 dagen 0% 0% 

 

SLUIT AUB EEN ANNULATIEVERZEKERING AF VOOR ALLE REISGENOTEN.  

HET IS EEN KLEINE INVESTERING DIE VEEL KOPZORGEN ACHTERAF BESPAART 

mailto:cortijovalavero@gmail.com

