ALGEMENE VOORWAARDEN
Borgo Crispiero
62022 Crispieo ,Localita Casa Peloso 10
Italie
1.

1) Definities
1. a) Borgo Crispiero: de eigenaren Franc & Caroline Dekoninck of de door hen
aangewezen plaatsvervanger.
2. b) Gasten: de huurder/degene die geboekt heeft en zijn/haar reisgenoten of
eventueel bezoek, die
gebruik zullen maken van de accommodatie en faciliteiten van Borgo
Crispiero.

2.

2) Boekingen
1. a) De accommodaties van Borgo Crispiero kunnen rechtstreeks geboekt
worden bij Borgo Crispiero of via een agent/reisorganisatie.
2. b) Rechtstreeks boeken bij Borgo Crispiero kan via de website
3. www.borgo-crispiero.com of door aan te vragen via het emailadres
info@borgocrispiero.com .
4. c) De huurder dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
5. d) De huurder ontvangt van Borgo Crispiero per email een
boekingsbevestiging. Zodra u de
boekingsbevestiging heeft ontvangen zijn deze Algemene Voorwaarden van
kracht.
6.

e) De boeking is definitief zodra Borgo Crispiero de aanbetaling, of indien
korter dan 6 weken voor
aanvang huurperiode, de volledige verblijfskosten heeft ontvangen.

7.

f) De huurder/degene die geboekt heeft is hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de
verplichtingen die voortvloeien uit de boeking, zowel voor zichzelf als van
zijn/haar reisgenoten of
eventueel bezoek.

8.

g) Het is niet toegestaan om met meer personen gebruik te maken van de
accommodatie dan is
overeengekomen. Overschrijding van dit maximum kan leiden tot ontbinding
van de boekingsovereenkomst, verwijdering uit de accommodatie of, indien
mogelijk in de accommodatie, verhoging van de verblijfskosten conform de
prijslijst. Dit ter oordeel aan Borgo Crispiero.

9.

h) Het is niet toegestaan om de accommodatie aan derden in gebruik te
stellen.

10. i) Zoals ook vermeld op de website is Borgo Crispiero ongeschikt voor

kinderen jonger dan 5 jaar en
personen die slecht ter been/beperkt mobiel zijn.
11. j) Zoals ook vermeld op de website van Borgo Crispiero zijn huisdieren niet

toegestaan.
3. 3) De boekingsbevestiging vermeldt:
1. a) De totale verblijfskosten en de kosten die ter plaatse dienen te worden
voldaan.
2. b) De wijze van aanbetalen en betalen met de vervaldata.
3. c) De datum van aankomst (vanaf 16.00 uur) en de datum van vertrek
(uiterlijk om 10.00 uur).
4. d) De namen en geboortedata van de huurder en zijn reisgenoten.
4. 4) Betaling
1. a) Binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging betaalt de
huurder een aanbetaling van 50% van de verblijfskosten.
2. b) Het restant van de verblijfskosten dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van
de huurperiode te zijn voldaan.
3. c) Boekingen die korter dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode
worden gedaan, dienen terstond en voor 100% te worden betaald. De boeking
is pas definitief na ontvangt van de volledige verblijfskosten door Borgo
Crispiero.
4. d) Bij niet tijdige (aan-)betaling behoud Borgo Crispiero zich het recht voor de
boeking te annuleren.
5. e) Aan het einde van de huurperiode dienen voor het vertrek (bij voorkeur de
avond van tevoren) alle
eventuele overige kosten te zijn betaald.
5.

5) Aansprakelijkheid van Borgo Crispiero

a) Borgo Crispiero is niet aansprakelijk voor schade of letsel, verlies of diefstal van welke
aard dan ook, berokkend aan de gasten of veroorzaakt door andere gasten.

