
Reserveren: 

 

U kunt bij ons reserveren via onze website, u komt dan in een beveiligde omgeving terecht  

Ter garantie van de boeking wordt u verzocht credit card gegevens op te geven. Deze zullen wij alleen 

gebruiken in het geval van een last-minute annulering of “no show”. 

Mocht u niet in het bezit zijn van een credit card dan kunt u ook reserveren via mail of telefoon 

Bij het reserveren dient u uw verwachte aankomsttijd door te geven. Mocht deze wijzigen, gelieve dit 

dan aan ons door te geven, wij beschikken niet over een 24-uurs receptie 

 

 

Annuleringsvoorwaarden: 

 

Als u zeven dagen of minder voor de dag van aankomst annuleert dan brengen wij de kosten voor één 

nacht in rekening.  

Bij annulering op de dag zelf of in geval van “no-show” bedragen de kosten het bedrag van de gehele 

boeking 

 

 

Betaling: 

 

U dient bij ons te betalen danwel bij aankomt of bij vertrek. Wij beschikken over een pin automaat. 

Het is mogelijk dat wij u om een (niet restitueerbare) aanbetaling vragen, bijvoorbeeld als het een 

boeking voor alle kamers betreft 

 

 

Inchecken: 

 

Uw kamer is beschikbaar vanaf 14 uur. Desgewenst kunt u in overleg ook eerder komen maar 

mogelijk is de kamer dan nog niet gereed, u kunt dan uw bagage bij ons achter laten en al van de 

fietsen gebruik maken 

 

Uitchecken: 

 

U dient de kamer te verlaten om uiterlijk 11:30 uur. 

Mocht u later op de dag nog gebruik willen maken van een douche dan is dit in overleg mogelijk, wij 

beschikken over een aparte douche ruimte en rekenen hiervoor € 4,-  per persoon 

 

 

Gratis fietsen: 

 

Wij beschikken over fietsen die u gratis kunt gebruiken, dit zijn fietsen met versnellingen. Wij 

beschikken niet over electrische fietsen.  

U hoeft de fietsen niet te reserveren. 

Het gebruik van de fietsen is voor eigen risico, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in het geval van 

schade en/of ongevallen    
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