Gîte "Le Papillon" 6/7 personen
Reserveren & prijzen
Voorseizoen:
Zaterdag 29 mei tot zaterdag 3 juli 2021
• minimum verblijf 1 nacht
Hoogseizoen:
Zaterdag 3 juli tot maandag 30 augustus 2021
• minimum verblijf 7 nachten
Naseizoen:
Maandag 30 augustus tot 31 december 2021
• minimum verblijf 1 nacht
Onze wisseldagen zijn flexibel, u hoeft dus niet te boeken van zaterdag tot zaterdag.
De prijs van de gîte "Le Papillon" is op basis van 4 personen.
Voorseizoen:
€ 50,00 per nacht
Hoogseizoen:
€ 70,00 per nacht
Naseizoen:
€ 50,00 per nacht
Meer personen:
€ 10,00 per persoon/per nacht in het voor- en naseizoen
€ 15,00 per persoon/per nacht in het hoogseizoen
Honden toegestaan.
Per huisdier
€ 2,00 per nacht
Maximaal 3 huisdieren (meerdere in overleg)
De prijs van de gîte is inclusief bedlinnen, badlinnen & keukenlinnen.
Extra linnengoed is € 5,00 per set.
De prijs van de gîte is tevens inclusief schoonmaakkosten. U dient de Gîte
bezemschoon op te leveren.
In de koude wintermaanden (oktober tot en met maart) rekenen wij € 5,00 extra per
nacht voor de verwarmingskosten.
Onze accommodatie is rookvrij.

Voorwaarden Gîte "Le Papillon"
Maximaal 7 personen (er zijn twee 2-persoonsbedden, 1 stapelbed en 1 kinderbed).
Aanbetalen bij boeken is 50% en dient na de bevestigingsmail binnen 5 dagen te zijn
voldaan.
Het restant van de reissom (50%) dient 3 weken voor aankomst te zijn voldaan.
Baby’s en peuters tot 2 jaar verblijven gratis.
De borg voor gîte "Le Papillon" bedraagt € 100,00. Deze dient u contant te voldoen
tijdens het inchecken op uw aankomstdag. Indien na controle van uw accommodatie
alle materialen/goederen in de oorspronkelijke staat worden aangetroffen, zal de
borg na uw vertrek bij Le Chariot Bleu per bank aan u worden retour betaald.

Annulering door huurder
De huurder en de verhuurder zijn overeengekomen dat bij annulering de volgende
regeling wordt geaccepteerd:
Bij annulering tot 8 weken voor aankomst is de huurder 35% annuleringskosten
verschuldigd met een minimum van € 50,00, het restantbedrag wordt binnen een
week teruggestort.
Bij een annulering binnen 8 weken voor aankomst is de huurder de gehele huursom
verschuldigd.
U kunt uw annulering telefonisch of per e-mail melden. Deze annulering geldt na
schriftelijke bevestiging door Le Chariot Bleu.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of
letsel dat op of rond ons domein wordt opgelopen.

Inchecken en Uitchecken
Inchecken, maandag t/m zondag vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur.
Uitchecken, maandag t/m zondag vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur.

Toeristenbelasting
Wij zijn verplicht toeristenbelasting in rekening te brengen. De hoogte van de
toeristenbelasting is € 0,50 per persoon per dag (vanaf 18 jaar).

