ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Bed & Breakfast ‘in het Voorhuys' te Doesburg
Maart 2019 — laatste aanpassing d.d. 09-03-2020
Wij heten u van harte welkom bij B&B in het Vooruys en wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene
Voorwaarden
1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast ‘in het Voorhuys’, adres
Helmichstraat 9, 6981 DM te Doesburg
Onder Bed & Breakfast ‘in het Voorhuys’ wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie’ en / of de ‘B&B’
Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’
Eigenaars / beheerders van B&B 'in het Voorhuys' zijn Dieuwke van der Post en Olivier IJssel de Schepper. De
eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook
“eigena(a)r(en) lezen
Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht.
Gasten van B&B ‘in het Voorhuys’ dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden dat hen bij reservering
wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de accommodatie. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op
de website www.inhetvoorhuys.nl
Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten
met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ‘in het Voorhuys’ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling
en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten
Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt
2. Bed and Breakfast ‘in het Voorhuys’
De accommodatie is beschreven op de website www.inhetvoorhuys.nl
Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website
gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van ‘in het Voorhuys’ ten tijde van het bezoek door de gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen
Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van het appartement gebruik
maken
De accommodatie bevind zich op de eerste verdieping en is helaas niet/niet goed toegankelijk voor mensen met een
lichamelijke beperking. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons
best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken
3. Tarieven
De actuele kamerprijzen staan beschreven op www.inhetvoorhuys.nl
De tarieven van B&B ‘in het Voorhuys’ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en
kennelijke fouten
Kamerprijzen zijn inclusief ontbijt, gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting (€1,76 per persoon
/ per nacht)
De tarieven zijn exclusief de kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten
Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.inhetvoorhuys.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt
en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B ‘in het Voorhuys’ is niet aan kennelijke
fouten op haar website gebonden
Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van
bevestiging

