ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BED & BREAKFAST ‘PAX TIBI’ (MAART 2015)
Middelburgseweg 11, 2811 PM te Reeuwijk, Nederland.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het reserveren van en verblijven in onze Bed & Breakfast.

Artikel 1: Reserveringen
Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. U kunt per e-mail of
telefonisch boeken. Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ zal uw reservering bevestigen. U wordt verzocht deze bevestiging
per e-mail na ontvangst op juistheid te controleren. Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ behoudt zich het recht voor over te
gaan tot annulering van de reservering bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige
gevolgen heeft voor Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ als ook bij overmacht.

Artikel 2: Betalingen
Nadat u uw reservering heeft bevestigd, dient u de gevraagde aanbetaling over te maken op onze bankrekening
IBAN NL 08 ABNA 0619829834 BIC ABNANL 2A, t.n.v. Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’, tenzij anders is
overeengekomen. Het restantbedrag dient uiterlijk vóór aanvang van de gereserveerde periode per bank te worden
voldaan of contant te worden afgerekend bij aankomst. Na ontvangst van uw aanbetaling is uw reservering
definitief.

Artikel 3: Wat is bij de prijs inbegrepen
Onze prijzen zijn inclusief:
 B.T.W., toeristenbelasting
 Reserverings- en administratiekosten
 Parkeren op eigen terrein
 Koffie en thee faciliteiten
 Wifi (draadloos internet)
 Bed- en badlinnen
 En uiteraard een uitgebreid Hollands ontbijt

Artikel 4: Huisdieren
Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan.

Artikel 5: Aankomst- en vertrektijden
Inchecken is mogelijk tussen 16.00 uur en 20:00 uur. Graag spreken wij met u af hoe laat u verwacht te arriveren,
zodat wij u goed kunnen ontvangen. U dient uw kamer op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te verlaten, tenzij
anders is overeengekomen.

Artikel 6: Annuleren
Indien u onverhoopt niet in staat bent om in de gereserveerde periode bij Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ te verblijven,
dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen accommodatie alsnog aan
andere gasten kunnen aanbieden.
Bij annulering betaalt u een vergoeding. Deze bestaat uit:
 bij een annulering meer dan 14 dagen voor de aankomstdatum, betaalt u € 50,- administratiekosten.
 bij een annulering binnen 14 dagen voor de aankomstdatum, betaalt u 25% van de overeengekomen prijs
met een minimum van € 50,-.
 bij een annulering binnen 7 dagen voor de aankomstdatum, betaalt u 50% van de overeengekomen prijs met
een minimum van € 50,-.
 bij een annulering 24 uur of minder voor de aankomstdatum, betaalt u100% van de overeengekomen prijs.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 7:Veiligheid
De veiligheid van kinderen dient door de eigen ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

