
Algemene huur voorwaarden

1.  Verhuurder: SARL La grange du Fournié
Lieu dit Le Fournié
46700 Soturac
Gerant: André Weckx tel.:0032 496 76 49 81

2. Huurder: diegene die de booking plaatst en betaalt.

3. Locatie: La Grange du Fournié
lieu dit Le fournié
46700 Soturac

label: vijf sterren

4. De boeking: de boekingen  worden behandeld na ontvangst van e-mail en
gedurende 7 dagen behouden.

De boeking wordt definitief en bevestigd per e-mail na ontvangst van het
voorschot!

Met de booking aanvaard u de algemene  voorwaarden.

5. Prijszetting: - de prijs is per week, van zaterdag tot zaterdag

- aankomst: zaterdag tussen 16h00 en 19h00
- vertrek: zaterdag ten laatste om 10h00

- het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger
zijn dan 8, zonder voorafgaande  toestemming van de eigenaar. Baby’s tot
max.2 jaar worden niet meegerekend.

- het plaatsen van tenten,mobilhomes of caravans is verboden.
- er worden geen dieren op de domein toegelaten,zelfs tijdelijk,

zonder toestemming van de verhuurder.

- de huurprijs bevat de energiekosten
(water,gas,elektriciteit,verwarming) verblijftaks en WiFi .

- het gebruik van linnen is voorzien en begrepen in de
huurprijs, behalve de handdoeken voor het zwembad.



- de eind schoonmaak is in de huurprijs inbegrepen, behalve
bij extreme vervuiling.

- de verhuurprijs bevat geen annulering - en reisverzekering.

6.Betaling: - voorschot: bij boeking betaalt u binnen de 7 dagen een
voorschot van30% van de totale huurprijs.

- het saldo betaalt u 6 weken voor vertrek.

- bij boeking 6 weken voor vertrek dient het volledige bedrag
betaald te worden.
Rekening nummer: IBAN: FR76 3000 4003 9500 0100 5988 501

BIC: BNPAFRPPTLS

7.Waarborg: de waarborg bedraagt 500€, ter plaatse te    betalen,contant of
per cheque bij aankomst.
De waarborg ( min eventueel gemaakte schade)zal op uw bankrekening
gestort worden binnen de 10 dagen na uw vertrek.
Bij het nalaten om schade te melden zal de volledige waarborg behouden
worden.

8.Annulering: - tot 6 weken voor vertrek het betaalde voorschot (30% van de
totale som)

- vanaf 6 weken voor vertrek de totale verhuur prijs

9. Ongevallen: de eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor
gebeurlijke ongevallen in en rond de woning of het zwembad. De huurder is
wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders toegebrachte
schade aan de  woning of de daarin aanwezige  zaken.

COVID-19: indien door de Corona maatregelen uw geboekte
reservatie niet kan doorgaan , is er een volledige terugbetaling
van de reeds door u gestorte bedragen.

Op de dag van aankomst wordt u ontvangen door iemand van de Sarl La Grange
Du Fournie.



Voor akkoord,Soturac,...............................................

Karin Weckx…………………………………………………...


