20/05/2022
Bij reservatie gaat u akkoord met onderstaande: de huisregels, huidige tarieven en betaling van
het verblijf, de annulatievoorwaarden en de privacyverklaring (deze laatste vindt u op de website,
bij contact, en onderaan iedere mail terug).
HUISREGELS B&B Moerkantheide 2022







Verboden te roken in heel het gebouw!
Dieren (m.u.v officiële hulphonden) zijn niet toegelaten in het gebouw. (Hierop kan enkel een
uitzondering gemaakt worden indien alle kamers worden gehuurd.)
Wees milieubewust: laat geen lampen onnodig branden en laat geen kranen onnodig lopen.
Wij zorgen voor het ontbijt op het afgesproken uur (tussen 7 en 10u). Voor de rest mag u uw
eigen eten en drinken meebrengen en de keuken en koelkast gebruiken.
U zorgt zelf voor de afwas hiervan (buiten het ontbijt).
Bij problemen of klachten (bv. iets kapot, of werkt niet naar behoren, …), gelieve ons dan
persoonlijk op de hoogte te brengen, dan kunnen wij er zo snel mogelijk iets aan doen.

HUIDIGE TARIEVEN B&B Moerkantheide 2022

BETALING VAN HET VERBLIJF
Bij reservatie wordt een voorschot gevraagd van € 35 per kamer. Pas wanneer het voorschot op onze
rekening staat, is uw reservatie volledig. Het rekeningnummer wordt u toegestuurd bij reservatie.
Het restbedrag is te betalen op 1 van volgende manieren:




Per overschrijving op het zelfde nummer dat per mail wordt doorgegeven bij het voorschot
aanvraag: minstens 3 werkdagen voor het verblijf
Met contant geld: bij aankomst
Via Payconiq met uw smartphone (of bankcontact app tot €250): bij aankomst

ANNULATIEVOORWAARDEN B&B Moerkantheide 2022
Bij annulering zijn wij genoodzaakt volgende kost in rekening te brengen:
-

Annulering tussen 20 en 15 dagen voor aanvang: administratiekost van €15.
Annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang: voorschot kan gebruikt worden voor later
verblijf binnen het jaar.
Annulering: minder dan 7 dagen voor aanvang: voorschot wordt ingehouden.

Bij annulering wegens overmacht, bv. een overlijden binnen het gezin of nauwe verwanten, ernstige
ziekte, etc. kan het voorschot van de betrokkene terugbetaald worden.

