Reserveringsvoorwaarden: chalet-porlezza
•
•
•
•
•
•

De huurprijzen zijn inclusief gas, water, electra en de toegang tot het zwembad.
De huurprijs is exclusief de verplichte eindschoonmaak a € 45,00 en exclusief toeristenbelasting.
Aanbetaling te voldoen van 25 % van de totale huursom, met een minimum van 100 euro.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de gewenste huurperiode bij ons binnen te zijn!
Uw reservering is pas bevestigd na ontvangst van de aanbetaling.
Na volledige betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging. Deze kunt u bij de receptie van de camping overhandigen.

•

U betaald bij aankomst op de camping € 100,- borg contant .

•
•

U ontvangt bij de receptie de sleutel van uw chalet, de key om de slagbomen te kunnen openen en de zwembadarmbandjes.
Toeristenbelasting is € 1,00 euro p.p.p.d. vanaf 14 jaar .(betalen bij de receptie).

•
•

U kunt het chalet per week huren van zaterdag of zondag 16.00 uur tot en met de volgende zaterdag/zondag 10.00 uur(juli/augustus)
De huurder stelt zich verantwoordelijk voor de inboedel en inventaris van ons chalet en is daarmee aansprakelijk voor evt. schade aan
inboedel en opstallen tijdens de huurperiode.
Bad, en keukenlinnen dient uzelf mee te nemen. Op de bedden liggen dekbedden, u dient zelf hoezen mee te nemen.
Huisdieren en roken niet toegestaan in ons chalet (roken mag uiteraard wel op de veranda).

•
•

•
•

•

U betaald dus aan chalet-porlezza – de huurprijs € .. geldend voor de periode .en de € 45,=
Bij aankomst aan de camping
– € 100,= borg contant
Bij vertrek, wordt de toeristen belasting verrekend met de borg.

schoonmaakkosten.

Mocht het wenselijk zijn om meer chalets te boeken, dan kunnen wij hierin adviseren/bemiddelen.
Wij nemen Uw aanvraag tot een vakantieboeking graag in behandeling. Indien er niets meer vrij is helpen wij U graag verder met adresgegevens van
andere Nederlandse families die op deze camping ook hun chalet verhuren.
Denk eraan een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw vakantieverblijf. dit kost vaak niet meer dan enkele euro’s per dag.

•

Deze vergoedt uw kosten indien u onverwachts uw verblijf moet annuleren.

Chalet-porlezza.net

