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Reserverings- en algemene voorwaarden van Residentie Villa de Wael 

 
Reserveringsvoorwaarden 

 
 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW.  
 De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting, kosten van een annulering- en/of 

reisverzekering en/of andere kosten. 
 De huurovereenkomst kan mondeling/telefonisch, schriftelijk of per E-mail/internet 

worden aangegaan. 
 Reserveringen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst door de beheerder bevestigd 

of afgewezen. Beheerder behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van 

de reservering bij overmacht. 
 Het reserveringsbedrag dient op de dag van vertrek te worden voldaan. 

 In onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. 
 Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht. 

Annuleringsvoorwaarden 

 Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten 

verschuldigd.  
 Bij annulering in de periode tussen 30 en 14 dagen voor de dag van aankomst is 25% 

van de huursom verschuldigd. 

 Bij annulering in de periode tussen 14 en 7 dagen voor de dag van aankomst is 50% 
van de huursom verschuldigd. 

 Bij annulering in de periode tussen 7 en 1 dagen voor aankomst is 75% van de 
huursom verschuldigd. 

 Bij annulering vanaf 24 uur of minder voor de dag van aankomst is 100% van de 

huursom verschuldigd.  
 De huursom is het totale bedrag aan logies met ontbijt, inclusief BTW en 

toeristenbelasting die verschuldigd is voor de gereserveerde periode. 

Aankomst en vertrek 

 Bij aankomst dient u zich te melden bij de beheerder. 
 Ter legitimatie wordt om geldig paspoort of identiteitsbewijs gevraagd. 

 Op de dag van aankomst is inchecken van 15:00 uur tot 18:00 uur mogelijk. 
 Op de dag van vertrek dient u voor 11:00 uur uit te checken. 
 In overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. 

 De sleutel van de kamer of suite is verkrijgbaar bij de beheerder. Bij verlies van de 
sleutel of indien de sleutel niet wordt ingeleverd, wordt € 50,- euro in rekening 

gebracht. 
 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats van de huursom. 

Ontbijtbuffet  Dagelijks van 8:30 uur  tot 10:00 uur in de ontbijtruimte. 
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Uw verblijf 

 
 Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 en 07:00 uur, dient te worden voorkomen. 

Radio's en televisies mogen geen hinder veroorzaken voor andere gasten. 
 Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling 

overnachten in de accommodatie. 

 Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen. 
Parkeren is gratis en op eigen terrein. 

 De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden. 
 De E.H.B.O.-koffer en kleine blusmiddelen bevinden zich bij de entree van het pand 

en op de overloop op de eerste verdieping. 

 Roken is op het gehele domein niet toegestaan in verband met de brandveiligheid. 
Indien bij misbruik het brandalarm afgaat, kan een boete worden berekend die gelijk 

is aan de boete die door de brandweer wordt opgelegd voor het uitrijden bij loos 
alarm. Dit kan oplopen tot € 400. 

 De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf. 

 
Info Residentie “Villa de Wael” 

 
Aantal kamers:     5 
 

Open:      Open het gehele jaar 
 

Ontbijt / maaltijden:    Ontbijt inclusief 
       Middagmaal ingepakt op aanvraag 
       Restaurants dichtbij 

 
Roken:      Niet toegestaan op het gehele domein 

 
Huisdieren:     Zijn niet toegelaten 
 

Talen:      NL, DE, UK 
 

Betaalmethodes:     Pin, creditkaart of contante betaling 
 
Geschikt voor:     Romantisch 

Ontspanning 
Natuur 

 
Algemene faciliteiten:    Ontbijtruimte 

       Draadloos internet 
       Gratis parking 
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Algemene Voorwaarden Residentie “Villa de Wael” 

 
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurders van Residentie 

“Villa de Wael” aan de Domburgseweg 6 te Domburg. 
 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden 

van kracht. 

 Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos 
verstrekt aan de huurders. 

 De beheerder kan huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij 
ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Residentie “Villa de Wael” 
ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en 

zonder restitutie van verblijfskosten. 
 

Algemeen 
 
 Familie De Pont is eigenaar en beheerder van Residentie “Villa de Wael”.  

 Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 
 De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen 

van de huurders. 
 Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Residentie “Villa de Wael” zijn voor 

rekening van de huurders. 

 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar 
dienen door de huurders onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. 

 Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. 
 De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de 

huurders het tegendeel kunnen bewijzen. 
 


