Algemene voorwaarden
1. Reserveren
a. U kunt uw reserveringsaanvraag telefonisch, schriftelijk of via email aan ons doen toekomen.
b. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een reserveringsbevestiging, voorzien van een opgave met
de totale huursom van uw verblijf.
c. De reservering is pas definitief na ontvangst van 50% van de totale huursom binnen 2 weken
na de datum van de reservering.
d. Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij
reservering binnen deze 6 weken dient de totale huursom betaald te worden.
e. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan
onverminderd van kracht (zie punt 2).
f. Uw accommodatie is op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15.00 uur. Op de dag van
vertrek dient u de accommodatie om uiterlijk 10.00 uur te verlaten.
2. Annuleren
a. Annuleringen dienen door de huurder schriftelijk te worden doorgegeven aan l'Auberge te
Abjat-sur-Bandiat (info@aubergeabjat.com). Wij zullen u dan een annuleringsbevestiging
doen toekomen.
b. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale
huursom in rekening gebracht.
c. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom
verschuldigd.
d. U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
3. Overig
a. U dient het maximum aantal personen voor de gîte te respecteren. Bij overschrijding wordt u
de toegang tot de gîte geweigerd.
b. Eventuele gasten dient u vooraf bij ons aan te melden.
c. Huisdieren zijn niet toegestaan in onze accommodaties.
d. Tijdens uw verblijf in l'Auberge is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde
accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade
veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten/gasten, dient terstond geheel door
u vergoed te worden aan de verhuurder. Wij vragen hiervoor een borg van €100, die u kunt
voldoen bij de laatste aanbetaling (uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode).
Eventuele niet gemelde schades worden, indien mogelijk, verrekend met de borg. Het
restant zal binnen 2 weken na uw vertrek worden terugbetaald per bank.
e. l'Auberge kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van
welke aard dan ook (inclusief het zwembad) berokkend aan- of door huurders van de
accommodatie.

