	
  

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid “Gasthaus Bikers Moment”.
Boekings- en betalingsvoorwaarden
Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene
voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien
Inchecken vanaf 16.00, uitchecken voor 10.30 uur.
Mocht u eerder willen inchecken zouden we een telefoontje op prijs stellen.
Bij het inchecken vragen wij om U om een kaart in te vullen, deze is voor de toeristenbelasting Daun.
Later uitchecken kan uiteraard ook, via de “Late Check out”.
Betaling / reservering
In ons Gasthaus is geen pinmogelijkheid. In het centrum van Daun (+/- 10 min. loopafstand)zijn pinautomaten aanwezig.
Betalen kan in ons Gasthaus alleen contant. Er is een pinautomaat op 10 min. afstand lopen.
De reservering is pas definitief na aanbetaling van 25% van de hoofdsom. Deze aanbetaling dient binnen 10 dagen na
ontvangst van de e-mailbevestiging op onze Duitse rekening te zijn bij geschreven. Dit wordt via email gecommuniceerd.
Is of wordt er zonder geldige reden geen aanbetaling verricht, dan behouden wij ons het recht voor de kamer(s) door te
verhuren.
Restant betaling dient 2 weken van te voren op onze rekening te staan.
Boekt u binnen 3 weken voor aankomstdatum dan zal de gehele hoofdsom binnen 5 dagen op onze Duitse rekening te zijn
bijgeschreven.
Annulering:
Bij annulering tot 3 weken voor aankomst brengen wij U 25% van het totale boekingsbedrag in rekening.
Bij annulering tot 1 week voor aankomst brengen wij U 50% van het totale boekingsbedrag in rekening.
Bij annulering tot 2 dagen voor aankomst brengen wij U 100 %van het totale boekingsbedrag in rekening.
Voor een eventuele annuleringsverzekering dient u zelf zorg te dragen.
Aansprakelijkheid:
Het toebrengen van schade aan eigendommen van Gasthaus Bikers Moment, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in
rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.
In geval van diefstal, vernieling of het toebrengen van lichamelijk letsel wordt bij de politie aangifte gedaan.
Wij als Gasthaus dragen geen enkele verantwoording voor lichamelijk letsel, materiaal schade of gevolg schade van welke
aard dan ook.
Het verblijf in Gasthaus Bikers Moment is volledig voor eigen risico.
Handig om te weten:
Wanneer U gebruik wilt maken van het dagmenu e/o BBQ, graag minimaal 3 dagen van te voren even aangeven.
Zo ook eet allergieën, dan zullen wij hier rekening mee houden.
In het gehele gasthaus geldt een absoluut rookverbod m.u.v. onze terrassen.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wij zullen er alles aan doen om Uw verblijf in ons Gasthaus zo aangenaam mogelijk te maken!
Bertus & Yvonne

	
  

