Gli Asini Felici voorwaarden.
Reserveren
Reserveren is mogelijk door het toesturen van een volledig ingevuld reserveringsformulier. Bij
reservering dient € 200,00 van de totale huursom binnen twee weken te zijn bijgeschreven op onze
rekening. Uw reservering is pas bevestigd als wij de betaling hebben ontvange. De betaling van het
resterende bedrag dient 6 weken voor aankomst door ons ontvangen te zijn. Bij reserveringen binnen 6
weken dient het totaal bedrag gelijktijdig met te worden overgemaakt. Wij behouden ons het recht de
reservering te laten vervallen als er niet aan de voorwaarden word voldaan.

Annuleren
Binnen 7 dagen na datum van reserveringsbevestiging kan de reservering kosteloos worden
geannuleerd, behoudens de reserveringen die binnen 6 weken voor aankomst zijn gemaakt. Bij vroeger
vertrek of latere aankomst dan gereserveerd vind geen restitutie van gedane betalingen plaats.

Moment van annulering

Teruggave

42 dagen voor aankomst:
42 t/m 14 dagen voor aankomst:
13 t/m 7 dagen voor aankomst:
6 t/m 1 dag voor aankomst:
Bij aankomst of afwezigheid:

aanbetaling word terug betaald *
60% van de verblijfsom *
40% van de verblijfsom *
20% van de verblijfsom *
u betaald de volledige verblijfsom

*minus reserveringskosten a € 15

Huur appartementen, ingerichte tenten en blokhutten
De huurperiode van de appartementen en de ingerichte tenten en blokhut is van zaterdag 16:00 uur tot
zaterdag 10:00 uur. Bij het tarief is inbegrepen de kosten voor water en elektriciteit. De
huurprijs is exclusief lakens, handdoeken en schoonmaakkosten.
Schoonmaakkosten:
Fornellino, Safaritenten, Blokhut

€ 40,00

Fontana

€ 50,00

De huurder is verplicht de borgsom van € 150,00 over te maken tegelijk met het resterende bedrag van de
huursom. De hoogte hiervan word vermeld op de bevestiging van de aanbetaling. De verrekening van de
borg zal maximaal 30 dagen na het einde van de huur periode afgerond worden.
Schades die door de huurder worden aangericht zullen van de borgsom worden afgetrokken. Indien de
schade meer bedraagt dan de borgsom zal deze worden verrekend met een nota.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het zwembad, de water-, electriciteit
aanvoer en/of overlast door extreme weersomstandigheden.
Huurders verblijven in de accomodaties, het terrein en zwembad op eigen risico. Verhuurder kan bij
ongevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat door hem aangerichte schade in
voldoende mate gedekt wordt.
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