BEAU SÉJOUR
AUBERGE - TABLE

ENKELE ALGEMENE VOORWAARDEN

Le plaisir de
se sentir attendu

VOORSCHOT :
Elke reservatie dient bevestigd te worden met een voorschot, dat in mindering wordt
gebracht van uw verblijf ter plaatse.
¨ 30% van het totale verblijf bij minimum 3 nachten
¨ 50 % van het totale verblijf bij minder dan 3 nachten
Het voorschot moet gestort worden binnen de 8 dagen na uw reservatie aanvraag. Dit kan
door middel van een overschrijving of autorisatie van het debiteren van uw kredietkaart.
ANNULERINGSKOSTEN :
Bij elke annulering van 31 dagen voor aankomst wordt het voorschot niet teruggestort. Voor
elke reservatie, geannuleerd minder dan 31 dagen voor aankomst, worden er dossierskosten
aangerekend gelijk aan de totaalprijs van de overnachtingen van uw verblijf.
BEVESTIGING EN ANNULATIE VAN PROMOTIES, SPECIALE ACTIES, SEIZOENSGEBONDEN
ACTIES, BESTE PRIJS :
Voor elke reservatie gemaakt met betaling voor één van onze voorgestelde arrangementen
met de formulering « speciale aanbiedingen, promotionele tarieven, Seizoensgebonden
acties, promoties van Beste Prijs », zal geen wijziging of annulering mogelijk zijn. De betaalde
bedragen worden niet onderworpen aan terugbetaling of evenutele omwisseling. Dit wordt
aan de Klant reeds meegedeeld in de bijzondere voorwaarden van het tarief tijdens het
boekingsproces en dit voor dat de klant overgaat tot de bevestiging en betaling van zijn
verblijf.
In geval van annulatie van het verblijf, zal de volledige overeengekomen prijs verzilverd
worden zonder recht op een terugbetaling of een krediet- of omruiling voor de Klant voor
het niet gebruikte gedeelte van zijn verblijf in het hotel. In het geval dat de betaling van de
reservatie reeds werd geïnd zal er geen terugbetaling gedaan worden van deze boeking.
RESTAURANT :
Tijdens het hoogseizoen en het weekend is een verblijf in kamer en ontbijt uitgesloten.
Openingstijden van het restaurant : ‘s avonds : 19u00 tot 20u30.
Er zijn geen huisdieren toegelaten in de hotelkamers.
AANKOMST- EN VERTREK UUR :
Elke reservatie is gegarandeerd tot 18uur. Bij late aankomst vragen wij u ons om op
voorhand te willen verwittegen.Wij zorgen ervoor dat de kamers zo snel mogelijk
beschikbaar zijn en dit vanaf 15u00. De kamers dienen vrij te zijn voor 11u00 anders wordt
de volgende nacht aangerekend.
BETALING :
Al onze facturen worden vereffend de dag van vertrek. Wij aanvaarden Bancontact en de
volgende betaalkaarten : VISA, EUROCARD/ MASTERCARD.
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