LE TERTRE GITES - ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN
ALGEMEEN
Houd er rekening mee dat als er inconsistenties of tegenstrijdigheden zijn tussen de algemene voorwaarden in dit document en de
algemene voorwaarden waarmee de klant een overeenkomst heeft gesloten met een verwijzend bedrijf (bijv. Vakantieverhuur, Chez
Nous, HomeAway enz.) Om misverstanden te voorkomen. de algemene voorwaarden van de verwijzende onderneming hebben
voorrang.
BOOKING
Voor alle boekingen, inclusief die gemaakt door verwijzing door derden, telefoon of internet, moet de hoofdgast het
reserveringsformulier van Le Tertre Guest invullen en ondertekenen dat zo snel mogelijk nadat de boeking is gemaakt naar ons moet
worden verzonden. De hoofdgast moet 18 jaar of ouder zijn en gemachtigd om de boeking te maken en deze algemene voorwaarden te
accepteren voor alle personen die op het boekingsformulier worden genoemd. De hoofdgast is verantwoordelijk voor het doen van alle
verschuldigde betalingen. Na ontvangst van de documenten van ons moet u ons op de hoogte stellen als er iets niet klopt. Wij betreuren
het dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden als we niet binnen 10 dagen na verzending van de documenten aan u op de hoogte
worden gebracht van eventuele onjuistheden. We behouden ons het recht voor om een boeking te weigeren zonder opgave van
redenen. De genomineerde hoofdgast moet een van de gasten zijn die op de geboekte data verblijft en alle gasten die hier verblijven
moeten worden vermeld op het boekingsformulier. Boekingen zijn niet overdraagbaar.
HUURBETALING
Tenzij anders vermeld door het verwijzende bedrijf, is een aanbetaling van 50% vereist om uw reservering te garanderen. Om uw
boeking te bevestigen, moet het betalingsschema zoals geadviseerd door de verwijzende onderneming of onszelf worden gevolgd door
u. Als de betalingen niet op de aangegeven data zijn ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de boeking als geannuleerd te
behandelen. In dit geval zijn annuleringskosten zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van de verwijzende onderneming van
toepassing. Boekingen die 28 dagen of minder voor de aankomstdatum van de reservering zijn ontvangen, moeten volledig worden
betaald op het moment van reserveren. Alleen de gefactureerde bedragen moeten worden betaald. In geen geval zullen te hoge
betalingen worden terugbetaald voordat uw vakantie is voltooid.
UW CONTRACT
Een bindend contract komt tot stand wanneer uw boeking telefonisch of per e-mail wordt bevestigd wanneer u 28 dagen of minder voor
aankomst boekt. In alle andere gevallen wordt het contract bindend volgens de algemene voorwaarden van de verwijzende
onderneming. Contracten worden beheerst door Engels recht. Het is wederzijds bekend en is overeengekomen dat elk geschil, elke
vordering of andere kwestie die voortvloeit uit dit contract of uw vakantie zal worden behandeld door de rechtbanken van Engeland en
Wales.
ANNULERINGEN - DOOR U (LEAD GUEST)
U kunt uw boeking annuleren volgens de algemene voorwaarden of de hierin vermelde voorwaarden van de verwijzende onderneming.
Annuleringen moeten schriftelijk (e-mail of brief) worden gedaan. Uw aanbetaling wordt terugbetaald als u ten minste zes weken voor
aanvang van uw vakantie annuleert. Er wordt geen restitutie verleend als de annulering minder dan zes weken voor aanvang van uw
vakantie is ontvangen.
ANNULERINGEN - DOOR ONS
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat we eventuele wijzigingen in uw verhuur van onroerend goed zullen moeten aanbrengen. Soms moeten
we echter wijzigingen aanbrengen en het recht behouden om dit op elk gewenst moment te doen. De meeste van deze wijzigingen zijn
klein en we zullen u hierover adviseren zodra ze van toepassing zijn. Als we gedwongen zijn om de accommodatie te annuleren
vanwege overmacht of om welke reden dan ook, waardoor de accommodatie ongeschikt is voor verhuur, kunt u ervoor kiezen om ons
in staat te stellen een geschikte alternatieve woning te vinden of om de reservering te annuleren. en het accepteren van een volledige
terugbetaling van alle bedragen die aan ons zijn betaald. Houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig gevolgschade of
incidentele uitgaven als gevolg van de annulering van uw vakantie.
VERZEKERING
Het is de verantwoordelijkheid van de gasten om ervoor te zorgen dat hun persoonlijke bezittingen verzekerd zijn. Wij kunnen geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen. We raden ook aan dat gasten een
passende reisverzekering regelen voor dekking in geval van annulering.
KLACHTEN
Klachten moeten onmiddellijk aan de eigenaren van het pand worden gemeld, zodat ze het probleem tijdens uw verblijf kunnen
verhelpen. Als het probleem tijdens uw verblijf niet kan worden verholpen, moet u ons binnen 14 dagen na vertrek een bericht sturen
met de volledige details van uw klacht. Als het probleem is verholpen of een passende oplossing is aangeboden en geweigerd, wordt
normaal gesproken geen restitutie verleend. We kunnen geen klachten accepteren als u deze procedure niet hebt gevolgd.
BEROEP VAN DE WONING
Alleen de gasten met de naam mogen de accommodatie gebruiken of er verblijven. Als u overnachtende bezoekers verwacht, moet u
dit aan ons of onze vertegenwoordigers laten weten. U en uw gezelschap mogen op geen enkel moment het aantal slaapplaatsen
overschrijden (bijvoorbeeld 2 + baby). De eigenaren hebben te allen tijde het recht om de toegang tot het onroerend goed te weigeren
voor mensen die geen lid zijn van de partij. De huurder gaat ermee akkoord dat dit contract na de overeengekomen data geen
huurzekerheid biedt.
AANKOMSTTIJD
Dit is niet eerder dan 16.00 uur op de geboekte aankomstdag. We kunnen hier enigszins flexibel mee zijn, afhankelijk van andere
aankomsten, dus neem indien nodig contact met ons op binnen een paar dagen na uw aankomstdatum en wanneer mogelijk zullen wij
u graag helpen.
VERTREKTIJD
Dit is uiterlijk om 10.00 uur op de geboekte vertrekdatum. We kunnen hier enigszins flexibel mee zijn, afhankelijk van andere
aankomsten, dus indien nodig, neem contact met ons op en wanneer mogelijk zullen we u graag helpen.
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LE TERTRE GITES - VAKANTIEHUIZENOVEREENKOMST
Deze overeenkomst is tussen de eigenaren van Le Tertre, Ceauce, 61330 FRANCE (de heer en mevrouw P
Sansbury) en de gast (en) volgens de details van het ingevulde gastenboekingsformulier. De overeenkomst bevat de
"Algemene reserveringsvoorwaarden" op pagina 1. Er wordt overeengekomen dat de eigenaren de gast de
gemeubileerde lokalen zullen laten verhuren gedurende de periode die is vermeld op het boekingsformulier.
De gast gaat als volgt akkoord met de eigenaar:
1. De huurkosten betalen, in overeenstemming met het betalingsschema dat door de eigenaren of de verwijzende
onderneming aan u wordt geadviseerd.
2. Niet te deface, breng geen wijzigingen of toevoegingen aan het interieur of de buitenkant van het pand of aan de
decoratie, armaturen of fittingen van het pand of aan het meubilair.
3. Om het meubilair, de stoffering en de uitrusting in hun huidige staat van onderhoud en toestand te houden en om alle
beschadigde of vernietigde zaken te vervangen of als verloren / vermist te beschouwen met soortgelijke artikelen van
minstens de equivalente waarde en standaard (met uitzondering van normale slijtage) .
4. Geen meubels van de huidige positie in de gebouwen verwijderen.
5. Om het pand te gebruiken als een privé vakantieverblijf voor maximaal het aantal vooraf afgesproken personen en niet
voor andere doeleinden dan ook.
6. Geen affiches of aanplakbiljetten aan de binnen- of buitenkant van de gebouwen aanbrengen.
7. Niets doen of toestaan dat iets gedaan wordt dat hinderlijk of hinderlijk kan zijn voor (of schade veroorzaakt aan)
andere bewoners of aangrenzende of aangrenzende eigendommen.
8. Niets te doen of lijden of toestaan dat iets wordt gedaan waardoor een polis of verzekering gehouden door de
Eigenaars op het Pand ongeldig of vernietigbaar of onderworpen aan een verhoogd premiepercentage kan worden.
9. Gebruik de accommodatie niet voor illegale of immorele doeleinden.
10. Niet spelen of toestaan dat er in het gebouw muziek of iets dergelijks wordt gespeeld tussen 23.00 uur en 08.00 uur
of zo dat het buiten het gebouw hoorbaar is.
11. Om de eigenaren of hun agenten toegang te verlenen tot het pand om eventuele onderhouds- of
beveiligingsproblemen op te lossen.
12. Niet roken of roken binnen of op het terrein toestaan. Bij het roken buiten alle punten om op de juiste wijze te worden
opgeruimd om geen brandgevaar of zwerfvuil te veroorzaken.
13. Huisdieren niet binnen of op het bedrijf toelaten, tenzij op afspraak. Als honden op afspraak verblijven, mogen ze op
geen enkel moment onbeheerd achtergelaten worden op het terrein (binnen of buiten).
14. Gasten moeten vrij blijven van alle verstoppingen en obstructies van alle baden, gootstenen, toiletten, stortbakken of
leidingen. Alleen menselijk afval en toiletpapier kunnen door toiletten worden weggespoeld. Spoel met name geen van
de volgende zaken: - wegwerpluiers, keukenpapier, babydoekjes, hygiënische producten of andere bleekmiddelen of
desinfectiemiddelen dan die welke zijn verstrekt.
15. Wanneer een houtkachel is geïnstalleerd, kan alleen hout dat door ons wordt geleverd in die houtkachel worden
verbrand vanwege het risico van schade als ongeschikt hout wordt gebruikt. Om het vuur te laten branden, mag alleen
de kindling worden gebruikt die in een winkel is gekocht.
16. De algemene voorwaarden accepteren en naleven die zijn overeengekomen met de verwijzende onderneming en die
welke deze vakantieverhuurovereenkomst vormen.
Na voltooiing van de verhuurperiode:
De gast gaat ermee akkoord het pand en het meubilair in een schone en opgeruimde staat van onderhoud en in
overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst te verlaten. Concreet: • Gebruikt wasgoed moet in de wasmand worden geplaatst
• Vuilnis en recycling moeten van het terrein worden verwijderd
• Vloeren moeten worden geveegd / gestofzuigd (een stofzuiger is op aanvraag verkrijgbaar)
• Keuken en badkamer moeten worden achtergelaten zoals ze zijn gevonden
• De tuin moet worden verwijderd van alle tekenen van de bezetting van de gast
Als na het vertrek van de gast extra wordt schoongemaakt, wordt er € 25 ingehouden op de borg.
Alle items die bij vertrek in de gite zijn achtergebleven, kunnen op kosten van de klant aan de klant worden
teruggegeven.
Aanbetaling voor dekking van breuk / extra reiniging enz .:
De gast betaalt normaal gesproken een aanbetaling van €120 voor aankomst. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald
binnen vijf werkdagen na vertrek, nadat het onroerend goed is gecontroleerd, minus eventuele bedragen die de gasten
van de gast verschuldigd zijn als gevolg van een inbreuk op de verplichtingen van de gast onder deze overeenkomst of
andere kosten die zijn gemaakt tijdens de gastbezetting. . Schoonmaak na vertrek van het pand (inclusief tuin) wordt,
indien nodig, in rekening gebracht voor €25. Stortingen worden normaal gesproken teruggestort via een
bankoverschrijving, verminderd met het bedrag dat wordt ingehouden om te betalen voor schade / schoonmaak enz.
Geldigheid:
De bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst worden geldig na schriftelijke bevestiging door de Eigenaars van
acceptatie van de vakantieverhuur voor de overeengekomen verhuurperiode.

* maak een kopie van dit formulier voor uw administratie *

2

VAKANTIEHUIZENOVEREENKOMST
© LE TERTRE GITES, CEAUCE 61330 FRANCE

Peter Sansbury
Siret: 53853957800012

