Aanvullende inform atie & afspraken boekingen (pdf)
Voor de logiesaccommodaties De Heerenkamer en Het Bakhuis op Erve ’t Markslag hanteren
wij de volgende voorwaarden:
Reservering: 	
  

	
  
•
•
•
•
•

•
•

•
•

De reservering wordt binnen 48 uur na aanvraag door ons per mail bevestigd inclusief
een factuur voor de huurprijs	
  
De vaste aanbetaling op de huurprijs van E. 100,- moet betaald worden binnen 14 dagen
na ontvangst van de bevestiging 	
  
De restant huurprijs moet uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum door ons ontvangen
zijn, tenzij uitdrukkelijk contante betaling bij aankomst is afgesproken	
  
Voor boekingen op korte termijn (binnen 4 weken voor aankomst) wordt de huurprijs in
een keer volledig in rekening gebracht zonder aanbetaling	
  
Bij een annulering (telefonisch of per mail) binnen 4 weken voor aankomstdatum is 50%
van de huurprijs verschuldigd. Bij een annulering binnen 2 weken voor de
aankomstdatum is de volledige huurprijs verschuldigd. Ons advies is om een
(doorlopende) annuleringsverzekering af te sluiten	
  
De prijzen zijn inclusief linnengoed en handdoeken, energieverbruik, vrij gebruik van Wifi,
hout voor de kachel en toeristenbelasting ongeacht de verblijfsduur
Per logiesaccommodatie is maximaal 1 huisdier toegestaan, door te geven bij boeking.
Wij berekenen hiervoor een toeslag van E. 5,- per nacht
Op aanvraag zijn diverse typen fietsen te huur , door te geven bij boeking 	
  
In overleg is een transfer van en naar station Enschede mogelijk

Aankom st en vertrek:
•
•
•

•

De vaste aankomst- en vertrekdagen zijn de maandag en vrijdag
Aankomst is mogelijk vanaf 15.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur.
De logiesaccommodatie bij vertrek bezemschoon opleveren met een schone vaat,
meubels op de oorspronkelijke plaats, de thermostaat op 16 °C en gebruikt linnengoed
en handdoeken verzameld in de badkamer
Eventuele schade aan inventaris dient voor vertrek bij ons gemeld te worden

•
•

De vaste kosten voor eindschoonmaak bedragen E. 30,- per boeking, ongeacht de
verblijfsduur
Parkeren van auto’s uitsluitend op de daarvoor gemarkeerde plaatsen

Verblijf:

•
•
•
•

•
•
•
•

Het is niet toegestaan om met meer personen in de logiesaccommodatie te overnachten
dan waarvoor het logiesverblijf is ingericht (kinderen tellen als 1 persoon)	
  
Voor bezoek overdag en in de avond geldt dat dit niet mag leiden tot meer dan een
dubbele bezetting van het logiesverblijf	
  
Vanwege de ligging bij het natuurgebied geldt dat de logiesaccommodatie niet gebruikt
mogen worden voor feestjes met (licht) versiering, tenten of geluidsinstallaties
Na 23.00 uur dient het rondom de logiesaccommodatie stil te zijn
Bij een verblijf langer dan 1 week wordt schoon linnengoed en handdoeken gebracht op
vrijdag	
  
Roken in het huis is niet toegestaan, omdat wij al onze gasten een schoon en fris
logiesverblijf willen aanbieden	
  
Bij de logiesaccommodaties staan grijze containers voor het huisvuil. Een keer per 2
weken (vrijdag) worden de vuilcontainers geleegd 	
  
In de logiesaccommodaties ligt een huishoudelijk regelement en informatie voor
noodgevallen	
  

