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A lgemene voorwaarden Hemelz icht  2016/2017 
 
Check- in/check-out   
Check-in vanaf 15:00u op de dag van aankomst. Check-out uiterlijk 11:00u op de dag van vertrek. Als je een Lazy Sunday hebt 
bijgeboekt dan is je check-out tijd 19:00u. 
 
Huisd ieren  
maximaal 1 huisdier is toegestaan. Je dient dit vooraf te vermelden en betaalt toeslag voor extra schoonmaak. Zorg ervoor dat je 
huisdier geen gebruik maakt van de bank of het bed. Laat je huisdier niet uit op het terrein! Daar is het bos voor buiten het terrein. 
 
Roken en open vuur  
Binnen mag niet worden gerookt en buiten mag geen vuur worden gestookt. 
 
Speel toeste l len  
Op het terrein vind je diverse speeltoestellen (schommel, klimtouw, slackline). Gebruik van de speeltoestellen is op eigen risico. 
 
Verb l i j f  
Het minimum verblijf is 2 nachten. Tijdens de schoolvakanties is Hemelzicht alleen per week te huur van vrijdag tot en met vrij-
dag. 
 
Huurpr i j s  
De huurprijs is op basis van 2 personen. Toeslag 3e, 4e, 5e persoon is 12,50 Euro per persoon per nacht 
Toeslag feestdagen en schoolvakanties: 20% 
De huurprijs is inclusief bad- en bedlinnen, haardhout, nespresso cups en thee, WIFI (4G) 
De huurprijs is exclusief eindschoonmaak. Eindschoonmaak is verplicht en bedraagt 50 Euro per verblijf 
De huurprijs is exclusief 0,91 Euro toeristenbelasting per persoon per nacht (tarief 2016, tarief 2017 is 0,92 Euro) 
De toeslag voor een huisdier is 25 Euro per verblijf 
De toeslag voor een Lazy Sunday (late check out 19:00u op zondag) is 50 Euro 
 
Een verblijf langer dan 1 week is inclusief schoon bad- en bedlinnen en aanvulling van haardhout en nespresso cups en thee na 
iedere week (op vrijdag tussen 11:00 en 13:00u). 
 
Feestdagen en schoolvakant ies  
Wij volgen de schoolvakanties voor het basisonderwijs en de reguliere feestdagen.  
 
Voor 2016 geldt: 

- Meivakantie 22 april tot 8 mei 
- Pinksterweekend 13-16 mei 
- Zomervakantie 8 juli tot 2 september 
- Herfstvakantie 14 oktober tot 28 oktober 
- Kerstvakantie 23 december 2016 tot 6 januari 2017 

 
Voor 2017 geldt: 

- Voorjaarsvakantie 17 feb t/m 5 maart 
- Paasweekend 14 t/m 17 april  
- Meivakantie 21 april t/m 30 april 
- Pinksterweekend  2 t/m 5 juni  
- Zomervakantie 7 juli t/m 3 september 
- Herfstvakantie 13 oktober t/m 29 oktober 
- Kerstvakantie 22 december 2016 t/m 7 januari 2017 
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Reserver ing  
Je reservering wordt bevestigd door middel van een e-mail met factuur. Wij verzoeken je binnen 7 dagen na de factuurdatum je 
betaling over te maken. Pas na betaling is je reservering definitief. 
 
Annuler ing 
Bij annulering tot 4 weken voor je geplande verblijf brengen wij 10% van de factuur in rekening.  
Bij annulering tussen 3 en 4 weken voor je geplande verblijf brengen wij 25% van de factuur in rekening.  
Bij annulering tussen 2 en 3 weken voor je geplande verblijf brengen wij 50% in rekening.  
Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor je geplande verblijf brengen wij 75% in rekening.  
Bij annulering binnen 1 week voor je geplande verblijf brengen wij het volledige bedrag in rekening. Dit geldt ook bij het niet 
komen opdagen of afbreken van het verblijf bij ons.  
 


