Algemene voorwaarden


U kunt inchecken tussen 15.00 en 21.00 uur
uitchecken tot 11.00 uur.




Posthoorn Lodge is een niet-roken accommodatie.
Huisdieren zijn niet toegestaan.



Wij gunnen al onze gasten een aangenaam en rustig verblijf.
Daarom is er géén gelegenheid tot het ontvangen van bezoek tijdens uw verblijf.



Posthoorn Lodge beschikt over een buitenzwembad (open van medio mei tot medio september). Het
gebruik is vrij voor gasten. Gebruik van het zwembad is voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
Er is geen toezicht en het zwembad is niet afgesloten middels een hek.



Gebruik van de trampoline op eigen risico. Schoenen zijn niet toegestaan op de trampoline en niet
meer dan 1 persoon tegelijk.



Bij reserveringen vanaf 10 personen is er sprake van groepsverhuur en gelden de
groepsaccommodatie prijzen en voorwaarden.

Betaalwijze
 Uw reservering is definitief na schriftelijk akkoord. De aanbetaling bedraagt € 50% van het
boekingsbedrag binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen na boeking .


Het restant van het bedrag dient uiterlijk één week voor aankomst aan ons te zijn overgemaakt of bij
aankomst contant of per pin (bankpas) te worden afgerekend.



Borg: bij boekingen van groepen groter dan 5 personen bedraagt de borg € 250,00. Deze wordt
binnen 5 werkdagen na vertrek weer teruggestort indien blijkt dat er geen gebreken zijn
geconstateerd.

Annuleringsvoorwaarden
Posthoorn Lodge is een kleinschalige accommodatie. Het is voor u én ons vervelend als u annuleert. Het
kan echter altijd voorkomen dat ernstige omstandigheden u noodzaken te annuleren. Wij hanteren hierbij
de volgende regels:




Tot 8 weken voor aankomst: aanbetaling wordt aan u terugbetaald
Van 8 weken tot 1 week voor aankomst: 50% van de verblijfskosten zijn verschuldigd
Vanaf 1 week voor aankomst: 100% van de verblijfskosten zijn verschuldigd.

Ÿ
Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten mét pandemie dekking.
Een pandemie is zonder uitzondering geen reden om af te wijken van bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
De Posthoorn Lodge kan de boeking zonder opgaaf van reden annuleren
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Privacy Verklaring
De Posthoorn Lodge (onderdeel van Cocange VOF) beperkt het bewaren van persoonsgegevens alleen tot
gasten die de Posthoorn Lodge geboekt hebben. Door tijdens het online boekingsproces aan te klikken
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden; gaat de boeker ook akkoord met de privacy verklaring. Het
doel van het bewaren van de persoonsgegevens is te voldoen aan de wettelijke verplichting een nachtregister
bij te houden voor een periode van 7 jaar. Wij zullen de persoonsgegevens nooit delen met derde partijen
(muv wettelijke verplichtingen). Wij zullende passende veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de
persoonsgegevens. Gasten hebben het recht om de betreffende persoonsgegevens op persoonlijke aanvraag
in te zien, te corrigeren of te verwijderen
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