Algemene voorwaarden GÄSTEHAUS HOXEL 2016
Prijzen
Gästehaus Hoxel behoudt zich het recht om van de genoemde prijzen op de website aan te passen.

Reservering en betaling.
Na reservering (per: e-mail / brief / telefonisch) krijgt U een bevestiging via de e-mail van ons.
U bevestigt per e-mail dat U akkoord gaat met de reservering. Hierna maakt U het vermelde bedrag van
aanbetaling op de bevestiging (of het gehele bedrag) binnen 14 dagen over naar onderstaande bankrekening.
Het resterende bedrag dient 14 dagen voor aankomst door ons zijn te ontvangen. Bij een reservering binnen
een periode van 4 weken dient U het gehele bedrag in eens te voldoen.
Dan is het definitief en wordt door ons per e-mail bevestigt.

Annulering.
Bij annulering per e-mail / telefoon worden kosten in rekening gebracht. Annuleren binnen 14 dagen voor
aankomst is er geen restitutie van de aanbetaling mogelijk.
Wij adviseren U een reis- en /of annuleringsverzekering te nemen. Daar kunt U in geval van annulering de
kosten vergoedt krijgen.

Aansprakelijkheid.
Door een bevestiging wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing voor die gene wie op zijn/haar naam staat.
Uw verblijf geschiedt op eigen risico. Wij aanvaarde geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel /
materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook,toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of
derde.
Toe brengen van schade aan eigendommen van Gästehaus Hoxel, dan wel ontvreemden daarvan wordt in
rekening gebracht bij de veroorzaker, dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Algemene huisregels.
Om Uw verblijf voor beide partijen zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij enkele regels opgesteld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In alle kamers geldt een rookverbod. Roken enkel toegestaan in de entreehal of buiten.
Op het gehele terrein en in het gebouw zijn verdovende middelen verboden.
Op de vertrekdatum dienen de kamers om 11 uur vrij te zijn van persoonlijke spullen.
Een huisdier mag geen overlast bezorgen in het Gästehaus of terras / omgeving.
Het gebruik van de sauna is op eigen risico. Kinderen onder 10 jaar moeten onder toezicht zijn.
U dient het gebruik van de sauna 2 uur vooraf aan te melden.
Noteer het gebruik van consumpties correct. Een kwestie van vertrouwen.

Bankrelatie Duitsland.

Bankrelatie Nederland.

VR-Bank Hunsrück Mosel AG
Gästehaus Hoxel
IBAN: DE 80570698060000312590
BIC : GNODED1MBA

ING-bank
FPM van Aarle
IBAN : NL.53 INGB 0005147 147
Kreuzweg 24
Plz. 54497 Morbach-Hoxel
Duitsland

