Algemene Voorwaarden
Jachthaven|Motel Borger
Boekingen:
Jachthaven Borger neemt alleen boekingen aan als de hoofdhuurder 21 jaar of ouder is. Direct na de
boeking zenden wij u schriftelijk een bevestiging tevens factuur en u dient deze direct na ontvangst
op juistheid te controleren. Onjuistheden dient u zo snel mogelijk aan ons door te geven.
Prijzen:
De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op onze website. Onvoorziene, of door de overheid
opgelegde, prijsverhogingen kunnen worden doorberekend. Op alle prijzen zijn wijzigingen
voorbehouden.
Betalingen:
Binnen 2 weken na de boeking dient u 50 % van de totale huursom te voldoen. Bij 6 weken voor
aankomstdatum dient u de overige 50 % van de huursom te voldoen. Bij boekingen binnen 6 weken
dient u de totale huursom direct te voldoen. Wanneer de betalingstermijn verstreken is hebben wij
het recht de boeking te laten vervallen en het vakantiehuis/ blokhut/ ark vrij te geven voor verhuur
aan anderen. Indien u vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum wordt er geen restitutie
verleend.
Aansprakelijk:
U bent aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde vakantiehuis/ blokhut/ ark,
roei-/motorboot en andere eigendommen van de jachthaven, ontstaan tijdens uw gebruik daarvan,
ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of derden. Bij niet
juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde worden extra kosten doorberekend.
Huisdieren:
Het meenemen van honden is toegestaan, maar omdat dit extra schoonmaak met zich meebrengt
berekenen wij € 15,00 per hond per verblijf.
Aankomst:
U kunt het vakantiehuis/de blokhut betreden op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur, uiterlijke
aankomsttijd 21.00 uur. Komt u later neem dan telefonisch contact met ons op.
Vertrek:
Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis/de blokhut / de ark te verlaten voor 10.30 uur dit
i.v.m. de schoonmaak. Bij vertrek dient u de kachel lager te zetten, bedden af te halen en het
linnengoed binnen bij de voordeur te leggen, de koelkast en afwasmachine leeg te halen. Het afval te
verzamelen en deze op de jachthaven in de containers te deponeren.
Eind schoonmaak:
We vragen van u om voor het uitchecken, de bedden af te halen, vaatwasser en koelkast leeg, en uw
afval weg te gooien. Mocht één van bovenstaande punten niet doen zullen wij € 25,00 op uw borg
inhouden.
Rookvrij:
Het is niet toegestaan te roken in de hotelkamers/ vakantiehuizen/blokhut /ark.

Bedlinnen pakket:
U bent verplicht het bedlinnen pakket te gebruiken. Doet u dit niet houden wij per niet gebruikt
pakket € 7,50 in op uw borg.
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Extra of schoon bedlinnen
Bij verhuur van meerdere weken kunt u kosteloos het gebruikte bedlinnen wekelijks omwisselen
voor schoon bedlinnen (aankomst vrijdag alleen omruilen op vrijdag/aankomst maandag alleen
omruilen op maandag).
Als u door omstandigheden een extra bedlinnen pakket nodig heeft kunt u dit huren voor € 7,50 per
pakket.
Wassen/drogen:
Er is geen wasmachine of droger in het vakantiehuis aanwezig. U kunt bij ons gebruik maken van de
wasmachine. Wassen en drogen € 8,50 per gesorteerde was.
Annuleringsverzekering:
Een eventuele Annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten.
Bij annulering minder dan 1 maand voor dag van aankomst betaalt u 100 % van de kosten.
Bij annulering meer dan 1 maand voor dag van aankomst betaalt u 25% van de kosten.
Parkeren:
Op de jachthaven is er 1 parkeerplaats voor u gereserveerd. Eventueel is in overleg een 2e
parkeerplaats beschikbaar. Bezoekers parkeren de auto voor de slagboom en betalen per auto per
dag € 7,50.
Tenten:
Zonder overleg is het niet toegestaan een tent o.i.d. te plaatsen op het gras.
Vuurkorven:
Het is niet toegestaan om vuurkorven/zweedse fakkels te stoken in het gras, dit is wel toegestaan op
de steiger bij gebruik van een ijzeren onderplaat.
Privacy:
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand
wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren,
aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan
tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.
Borg:
Wij bereken per verblijf een borgsom van € 150,00. Wanneer u het huis in goede staat heeft
achtergelaten,en heeft achtergelaten zoals gevraagd (lege koelkast, lege vaatwasser, bedden
afgehaald en vuilnis weg gegooid) storten wij de borgsom binnen enkele dagen terug op uw
bankrekening.

Jachthaven| Motel Borger
Herenweg 240
3645 DW Vinkeveen
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