
HUISREGELS:


-check in: 16u    check out: 12u 
Indien u vroeger wenst in of uit te checken, kan dat eventueel mits bespreking 
-de huurder dient zorg te dragen van de netheid van de chambre/gîte, spullen, zwembad en tuin. Het 
toebrengen van schade aan en het ontvreemden van materieel van de inrichCng wordt in rekening gebracht 
bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijk persoon. 
-constatering van straEare feiten wordt gemeld bij de poliCe. Bij diefstal en/of opzeGelijke vernieling doen 
wij alCjd aangiHe. 
-alcoholmisbruik en handel in en gebruik van (soH)drugs zijn verboden. 
-roken is overal (behalve buiten) verboden. Uit respect voor de natuur en omwille van het brandgevaar bij 
droogte vragen wij de peuken niet achter te laten. 
-bezoek is toegestaan mits overleg 
-wij respecteren in alle omstandigheden jullie privacy; we blijven echter bevoegd jullie logies te betreden bij 
het niet-naleven van onze huisregels en indien nodig jullie verblijf stop te zeGen. Dit zonder terugbetaling 
van jullie volledig of gedeeltelijke verblijf. 
-wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan 
goederen, veroorzaakt door persoonlijke onopleGendheid of door omstandigheden buiten ons bereik. 
-wij behouden het recht voor om eenieder zonder opgaaf van reden de toegang tot ons eigendom te 
ontzeggen, zonder dat de persoon recht heeH op een schadevergoeding. 
-huisdieren zijn niet toegelaten. 

BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN: 

-we vragen 50% betaling van de logies bij boeking, dit om je boeking te bevesCgen. 
-de resterende 50% van het bedrag voor de logies worden betaald ten laatste 6weken voor aankomst. 
-bij beide betalingen vragen wij om je naam en periode te vermelden 
-betaling kan via de betaallink op de site of rechtstreeks 
IBAN:FR76 1090 7005 0596 2212 6815 646 (SARL LES MAISONS DU BONHEUR) 
BIC: CCBPFRPPBDX 
-maalCjden en dranken worden ter plaatse afgerekend (cash of met kaart) 
-bij annulaCe voor het betalen van de laatste 50% (tot 6 weken voor aankomst), wordt het voorschot 
integraal teruggestort. 
-bij annulaCe tussen de 6weken en 3weken voor aankomst, storten wij 40% van het totaalbedrag van de 
logies terug. 
-bij annulaCe tussen de 3weken en dag van aankomst, wordt in principe niets teruggestort. In uitzonderlijke 
omstandigheden (sterfgeval, ernsCge ziekte,…) trachten we een gezamenlijke oplossing te vinden.  
-bij no-show wordt geen geld teruggestort 


