Algemene voorwaarden.
Tarieven :
De prijzen zijn uitgedrukt in € per kamer voor 2 personen per
nacht met ontbijt en lokale taksen inbegrepen. Voor Saumane is
de prijs berekend voor 4 personen.

Reservaties :
Om uw reservatie te bevestigen vragen we om een voorschot te
betalen van:
- 50% voor een verblijf van 2 tot 3 nachten.
- 75% voor een verblijf langer dan 3 nachten.
- Alle niet na 48 uren bevestigde reservaties worden
geannuleerd.
Vooruitbetaling zal integraal worden teruggestort indien de
annulatie plaatsgrijpt 29 dagen voor de dag van aankomst.
Daarentegen zal 100% van de boeking worden aangerekend als
de annulatie gebeurt de 30ste dag voor de dag van aankomst. Bij
vroegtijdig vertrek worden de resterende dagen aangerekend.

Onthaal :
Wij verwelkomen jullie iedere dag van 1 april tot 30 september.
Wij zijn bereikbaar 7 dagen op 7.
Edwin : +33 (0)7 84 94 78 48
Marie-Paule : +33 (0)7 71 77 72 18

Check in (aankomst):
De kamers zijn beschikbaar vanaf 16u. en wij verwelkomen jullie
tot 21u.
Gelieve ons te verwittigen bij aankomst later dan 19u.

Check out (vertrek) :
De kamers moeten vrij gemaakt worden ten laatste tegen 11u.

Betalingsmodaliteiten :
Wij aanvaarden volgende betalingsmodaliteiten : bankkaart,
Visa, MasterCard en cash. Het saldo van het verblijf is te regelen
voor vertrek.

Domaine « Four de Cony « :
Onze B & B is een private eigendom en uitsluitend gereserveerd
voor de residenten.

Eetwaren en dranken :
Het is niet toegelaten om te eten in de kamers en al evenmin om
eetwaren en of dranken mee te brengen van buitenaf.

Facturatie :
Bij uw vertrek wordt u een factuur overhandigd met vermelding
van al uw consumpties en eventuele andere gemaakte kosten.
Facturen zijn betaalbaar bij vertrek.

Huisdieren :
Huisdieren zijn niet toegelaten op onze eigendom.
Kinderen :
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.

Parking :
U hebt de mogelijkheid om uw voertuig gratis te parkeren op onze
afgesloten privé parking. We kunnen echter niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele inbraak, vandalisme of diefstal.

Rokers :
Alle binnenruimten van onze B & B zijn rookvrij.

Studio Saumane :
Om veiligheidsredenen vragen wij aan de gasten van de Studio
Saumane
om
de
terrasdeur
niet
te
gebruiken
als
hoofdtoegangsdeur. Deze terrasdeur is trouwens niet voorzien van
een cilinderslot. Indien u zich wenst te begeven buiten het domein
vragen we om de deur aan de keuken van het hoofdgebouw te
gebruiken..

Zwembad :
Op eigen risico kan u vrij gebruik maken van het verwarmde
zwembad tussen 8u30 en 20u 7 dagen op 7. De handdoeken voor
het zwembad worden u iedere dag gratis ter beschikking gesteld.
Alhoewel een zwembad een bron is van plezier mag men ook niet
vergeten dat het een zekere vorm van gevaar inhoudt. Het
zwembad is voorzien van een alarm systeem maar het ontheft in
geen geval het actieve en permanente toezicht van kinderen door
volwassenen.

