ALGEMENE VOORWAARDEN
B&B Tholen
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Algemene informatie B&B Tholen
KvK nummer: 70035415
E-mail: sofie@bnbtholen.nl
Telefoon: +32 473 89 03 07
B&B Tholen
Kerkstraat 2
4691 CE Tholen
Datum van ingang: 01-09-2021
Versie: 1.0

Algemeen
De algemene voorwaarden gaan in bij de bevestiging van uw reservering.
B&B Tholen kent de volgende basis regels:
- B&B Tholen is geen permanente verblijf plaats.
- B&B Tholen is enkel bedoelt voor huurders met recreatieve of zakelijke doeleinden.
- B&B Tholen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van
eigendommen van de huurders.
Alle risico’s tijdens het verblijf in B&B Tholen zijn voor rekening van de huurders.
Je bent verplicht je aan de algemene voorwaarden te houden en deze na te leven, ook ben je er voor
verantwoordelijk dat je medegasten zich ook houden aan de algemene voorwaarden.
Bij overtreding van de algemene voorwaarden kan met onmiddellijke ingang, de toegang tot B&B Tholen worden
ontzegd of geweigerd zonder restitutie van de verblijfkosten.
Het huishoudelijk regelement dat hieronder is bijgevoegd en op onze website te vinden is,
https://bnbtholen.nl/voorwaarden, moet worden nageleefd.
Bij onderling meningsverschil is de administratie van de eigenaar bepalend (tenzij het tegendeel kan worden
bewezen).
De gastvrouw kan zich laten vervangen.

Reservering
Er zijn geen extra reserveringskosten bij B&B Tholen.
Na ontvangst van uw vraag tot reservering ontvangt u van ons een bevestiging per mail (mits het verblijf
beschikbaar is op dat moment). Vervolgens controleert u onze bevestiging of deze wel overeen komt met uw
aanvraag, en stuurt deze getekend terug voor akkoord. Hiermee is de reservering definitief.

Tarief
De tarieven staan vermeld staan op de website, kijk hiervoor op https://bnbtholen.nl en navigeer naar het
gewenste onderdeel. Komt u er dan nog steeds niet aan uit? Neem dan gerust contact met ons op.
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Betaling
Alle kosten dienen betaald te worden voordat u de sleutel ontvangt en toegang krijgt tot de B&B.
We vragen 50% van de verblijfkosten bij boeking te voldoen via overschrijving. De overige 50% dienen contant
te worden voldaan bij aankomst.
In overleg is het mogelijk (enkel voor huurders die reizen voor zaken) per factuur te betalen. De factuur dient
binnen 7 dagen worden voldaan.

Annulering & no show
Tot 14 dagen voor de incheckdatum kunt u bij ons kosteloos annuleren.
Binnen 14 dagen voor de incheckdatum bent u ons 50% van de verblijfkosten verschuldigd.
Binnen 7 dagen voor de incheckdatum bent u ons 75% van de verblijfkosten verschuldigd.
Bij annulering en/of no show zonder annulering bent u ons 100% van de verblijfkosten verschuldigd.
U zult van ons een factuur ontvangen waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld en hoe u deze factuur
moet voldoen.
Een reservering bij B&B Tholen is op verschillende manieren mogelijk. U kunt telefonisch contact met ons
opnemen en via deze weg uw reservering duidelijk maken. Ook kunt u ons mailen, en schriftelijk uw annulering
mededelen. Een reden tot annuleren is niet van belang voor ons en hoeft deze dus ook niet verplicht met ons te
delen.
het belangrijkste onderdeel van uw annulering is dat u hier een schriftelijke bevestiging van ons over ontvangt.
Heeft u hierover vragen of krijgt u geen schriftelijke bevestiging van ons? Twijfel dan niet en neem contact met
ons op.

Overdracht boeking
Wilt u uw boeking overdragen aan iemand anders? Dat is mogelijk mits hier goedkeuring voor wordt gegeven
door de eigenaar/gastvrouw van B&B Tholen. Voor een dergelijke overdracht worden echter wel extra
administratiekosten in rekening gebracht, deze bedragen €15.4
Neem voor een overdracht contact met ons op.

Derden
Enkel de gasten die vermeld zijn bij de boeking hebben toegang tot B&B Tholen.
Wil je iemand uitnodigen? Vraag hiervoor toestemming aan de gastvrouw.
Bezoekers mogen niet zonder toestemming en bijbetaling overnachten in B&B Tholen.
Feesten in B&B Tholen zijn niet toegestaan.
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Huishoudelijke regelement
Inchecken bij B&B Tholen kan vanaf 15:00.
Uitchecken bij B&B Tholen moet voor 11:00.
Bij vroegtijdig vertrek uit B&B Tholen vindt er geen restitutie plaats.
Roken in B&B Tholen is verboden. Het gaat hier om de eigen kamers/verblijven, gezamenlijke ruimtes en de
buitengedeeltes die bij de verblijven horen.
Honden blijven bij voorkeur niet alleen in het vakantiehuisje, is dit toch nodig? Meld dit dat dan bij de gastvrouw
en plaats het hekje zodat de hond enkel in de keuken en/of tuin kan.
Badkleding & badjassen zijn verplicht in de tuin en onder de stortemmer, in de lounge is een badjas verplicht. Dit
omdat we zoveel mogelijk rekening proberen te houden met onze buren.
Het ontbijt vind plaats tussen 8:00 en 10:00. Een uitzondering hierop is bespreekbaar, bij bijvoorbeeld een
daguitstap.
Rust is iets wat wij onze gasten willen bieden, dus vragen wij stilte in de inkomhal. Probeer geluidsoverlast in de
tuin te voorkomen, en dan vooral tussen 21:00 en 7:00, wederom rekening houdende met de buren en andere
huurders.
Op eiland Tholen is de zondagsrust belangrijk, wij vragen hiervoor respect te hebben. Houd er ook rekening mee
dat door de zondagsrust de winkels grotendeels gesloten zijn op Tholen, de horeca is wel geopend.
Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid
Eventuele schade dient meteen te worden gemeld bij de huisvrouw.
Vergoeding van de schade vindt plaats op basis van de nieuwwaarde.
Wij raden het aan om een verzekering af te sluiten die dekking biedt, wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeval,
diefstal, schade van uw kant in of aan het gastenverblijf.
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