Bosrandbungalows Texel
Wilhelminalaan 107
1791 AM Den Burg
Tel. +31 623 31 40 55
E-mail: info@bosrandbungalowstexel.nl
IBAN: NL03RABO 0144 4484 24
BTW: 8534.48.280.B.01
www.bosrandbungalowstexel.nl

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Bevestiging

1. Over Bosrandbungalows Texel
Via onze website www.bosrandbungalowstexel.nl kunt u een 12-persoons of 6-persoons bungalow reserveren. Maakt
16
u via onze website een boeking, dan zullen wij het (vakantie)verblijf terNummer:
beschikking stellen. Bosrandbungalows Texel
Dhr. Hans Bakker
Datum:
17-12-2020
staat officieel geregistreerd als “V.O.F. Texel Vakantiewoningen Bakker” en is ingeschreven in het register van Kamer
Gerritslanderdijkje 45 A
Aankomstdatum:
11-06-2021 na 15:00
van Koophandel
onder
nummer 59375698. U kunt ons bereiken via onze
website www.bosrandbungalowstexel.nl.
1791 NA Den
Burg
Vertrekdatum:
21-06-2021 voor 10:00
Het vestigingsadres
Nederland van de V.O.F. is:
10

Aantal personen:

Bosrandbungalows Texel
Wilhelminalaan 107
1791 AM Den Burg
KvK-nummer 59375698
Omschrijving
BTW-nummer 853448280B01
Vijverhof 12-persoons
E-mail info@bosrandbungalowstexel.nl
TelefoonGerritslanderdijkje
06 23 31 40 55 45

Aantal

Dagen

Prijs

Totaal

1

10

€ 2.830,00

€ 2.830,00

1791 NA Den Burg

10
€ 7,50
Bedlinnen
€ 75,00
2. Informatie
op www.bosrandbungalowstexel.nl
2
€ 42,00
Hond
€ 84,00
We doenHuisdier
ons best
u juist te informeren, maar het kan voorkomen dat informatie
op onze website
per ongeluk
onjuist
is. Foto’sEindschoonmaak
en overige informatie kunnen onbedoeld een onjuist beeld scheppen.
Zodra
wij
dat
merken,
zullen
we
de
10
€ 12,50
€ 125,00
informatie verbeteren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden altijd in uw boekingsbevestiging gemeld.

Toeristenbelasting

10

10

€ 2,25

€ 225,00

Kinderstoel
€ 0,00
3. Beoordelingen
10 gasten over de accommodaties.
€ 4,50
Op de VVV
site ( www.texel.net ) vindt u beoordelingen (reviews) van andere
Handdoekpakket
€ 45,00
Kinderbed

Vijverhof:
https://www.texel.net/nl/accommodatie/vijverhof_0592/#gastwaardering

2

€ 0,00

2

€ 0,00

€ 0,00

Deze beoordelingen zijn altijd van gasten die zelf ook in de accommodatie verbleven en zijn persoonlijke ervaringen.
4. Boeking en uw gegevens
Zodra u via onze website een reservering maakt voor een accommodatie in een bepaalde periode met de daarbij
vermelde prijs, is er sprake van een boekingsaanvraag. U ontvangt naderhand een bevestiging van uw aanvraag
via email. Deze bevestiging is uw boekingsbevestiging. In het boekingsproces vragen we om uw gegevens (en die
van uw medegasten). We vertrouwen er op dat deze gegevens juist zijn. U bent aansprakelijk voor de verplichtingen
die volgen uit de reisovereenkomst, uw (mede)gasten zijn dat ieder voor hun eigen deel. We gaan zorgvuldig met
uw gegevens om. Uw persoonsgegevens die u doorgeeft tijdens het boekingsproces verwerken we conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
5. Huisdieren
Het is toegestaan om huisdieren mee te nemen. U dient altijd bij de boeking door te geven of u uw huisdier wilt meenemen. Er gelden de volgende voorwaarden:
- u dient zelf voor een mand of kleed te zorgen voor het verblijf van uw huisdier,
- huisdieren mogen nooit alleen in de accommodatie achtergelaten worden,
- wij vragen voor het verblijf van uw huisdieren een vergoeding,
Totaal:
€ 3.384,00
- er geldt een maximum aantal huisdieren, dit wordt omschreven in de tekst van de accommodatie.
6. Reissom en overige kosten
De geldende prijzen voor gebruik van de accommodatie worden vermeld op de website. Prijzen kunnen veranderen.
De kosten voor toeslagen, opties en extra’s worden in het boekingsproces vermeld.
Toeristenbelasting: de Gemeente Texel berekent per overnachting een bedrag aan toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt apart vermeld en betaalt u als onderdeel van de totale reissom aan BosrandbungalowsTexel.
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7. Kortingen
Mogelijke kortingen worden getoond tijdens het boekingsproces. Het is niet mogelijk om kortingen te combineren.
In het boekingsproces wordt automatisch één korting geselecteerd, dat is de korting die het meeste voordeel voor u
biedt. Als er een lastminute- of vroegboekkorting geldt, wordt er geen andere korting berekend.

Bevestiging

Nummer:
16
Dhr. Hans Bakker
Datum:
17-12-2020
8. Betaling
Gerritslanderdijkje 45 A
Aankomstdatum:
11-06-2021 na 15:00
Aanbetaling
1791 NA Den Burg
Vertrekdatum:
21-06-2021
voor is
10:00
Bij de totstandkoming
van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling)
te worden voldaan
dat gelijk
aan
Nederland
Aantal personen:
10
30% van de totale overeengekomen reissom en de bijkomende kosten.

Indien de reisovereenkomst binnen 9 weken voor aankomst wordt afgesloten, dient de totale overeengekomen reissom en de bijkomende kosten binnen 1 week te worden voldaan maar dient te allen tijde voor de aankomstdatum
door ons te zijn ontvangen.
Omschrijving

Aantal

Dagen

Prijs

Totaal

10

10

€ 2,25

€ 225,00

Restant betaling
1
€ 2.830,00
Vijverhof
12-persoons
€ 2.830,00
Het eventuele
restant
van de reissom (70%) moet voldaan zijn binnen de termijn
die10wordt aangegeven
op
de boeGerritslanderdijkje 45
kingsbevestiging. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim. U wordt daar door ons schriftelijk of per e-mail op gewezen
1791 NA Den Burg
en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook
10
€ 7,50
Bedlinnen
75,00om
dan uitblijft,
wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van
verzuim. Wij hebben
dan het €recht
€ 42,00 van artikel
Huisdier
Hond
€ 84,00
de daarvoor
verschuldigde
annuleringskosten in rekening te brengen. In dat2geval zijn de bepalingen
10
van toepassing
en
wordt
het
door
u
al
betaalde
bedrag
verrekend
met
de
verschuldigde
annuleringskosten.
10
€ 12,50
Eindschoonmaak
€ 125,00
Toeristenbelasting

9. Geen herroeping – iemand anders in uw plaats?
2
€ 0,00
0,00
Nadat u Kinderstoel
als hoofdboeker of hoofdgast akkoord bent gegaan met deze voorwaarden
en de boeking
gegevens€definitief
10
€ 4,50 is de overeenheeft gemaakt,
krijgt u op uw scherm een melding dat de reserveringsaanvraag
gedaan is, daarmee
Handdoekpakket
€ 45,00
komst via
onze website online tot stand gekomen. Wij versturen direct na de2 boeking per e-mail€een
naar
0,00 bevestiging
Kinderbed
€ 0,00
de hoofdgast. De bevestiging wordt geacht de hoofdboeker te hebben bereikt, wanneer deze er kennis van heeft
kunnen nemen, dan wel wanneer hij of zij redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen.
De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´koop op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op de
reservering die u via onze website boekt.
In de plaats.
U kunt uw boeking wel overdragen aan een ander. Die ander komt dan in uw plaats.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, waaronder de betalingsverplichtingen.
b. Het verzoek dient u 7 dagen voorafgaand aan vertrek in, zodat alle formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt.
c. Wij gaan akkoord maar kunnen wel een vergoeding verlangen voor de eventuele extra kosten verbonden aan de
wijziging door de in de plaats stelling.
10. Annuleren
U kunt de reisovereenkomst met ons annuleren. U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom;
Totaal:
€ 3.384,00
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst:
60% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
- bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
Wordt een reisovereenkomst geannuleerd die voor meerdere gasten is geboekt, dan dienen annuleringskosten voor
alle gasten te worden betaald.
Wilt u annuleren? Dit kan telefonisch of via de email. Als dag van annulering geldt de datum waarop u uw annulering
aan ons doorgeeft via email of telefoon. U kunt ons bereiken op: e-mail info@bosrandbungalowstexel.nl,
telefoon 06 23 31 40 55
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11. Beperking aansprakelijkheid
Schade door ons is altijd beperkt c.q. uitgesloten overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen.
Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van
een annuleringskostenverzekering. Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is onze aansprakelijkheid
Nummer:
16
voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de gast beperkt
tot ten hoogste driemaal de huursom
Dhr. Hans Bakker
Datum:
17-12-2020
tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ons. In dat geval is onze aansprakelijkheid onbeperkt. De in dit artikel
Gerritslanderdijkje 45 A
Aankomstdatum:
11-06-2021 na 15:00
opgenomen
1791uitsluitingen
NA Den Burgen/of beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van onze werkneVertrekdatum:
mers enNederland
betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag
of wet dit uitsluit. 21-06-2021 voor 10:00

Bevestiging

10

Aantal personen:

12. Uw verplichtingen
U zal de aanwijzingen van ons tijdens het verblijf in de accommodatie opvolgen. U bent aansprakelijk voor de schade
die tijdens uw verblijf aan of in de accommodatie ontstaat. Wij kunnen een borgsom van u verlangen. Indien u en/of
uw (mede)gasten zich misdragen tijdens het verblijf in de accommodatie, kunnen wij uw verblijf per direct beëindigen.
Omschrijving
Aantal Dagen
Prijs
Totaal
U blijft verantwoordelijk voor de kosten voor verblijf in de accommodatie en bent aansprakelijk voor alle schade die het
1
10
€
2.830,00
€ 2.830,00
gevolg isVijverhof
van uw12-persoons
wangedrag of dat van uw (mede)gasten. U dient in het bezit te zijn van de juiste bescheiden,
waarGerritslanderdijkje 45
onder een
identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs.
1791 NA Den Burg

10
€ 7,50
Bedlinnen
€ 75,00
13. Klachten?
2
€ 42,00 bent.€ Heeft
Huisdier op
Hond
84,00 u
U mag rekenen
toepassing van het Nederlandse recht. Wij vinden het vervelend
als u niet tevreden
klachtenEindschoonmaak
over de accommodatie, het boekingsproces of de website, laat u dat
dan
zo
spoedig
mogelijk
aan
ons
weten,
10
€ 12,50
€ 125,00
het liefst nog tijdens uw verblijf. Wij zullen uw klachten in behandeling nemen en samen met u zoeken naar een ge10
10
€ 2,25
Toeristenbelasting
€ 225,00
schikte oplossing. U kunt ons bereiken via email info@bosrandbungalowstexel.nl , telefoon 06 23 31 40 55. Lukt het
2
€
0,00
Kinderstoel
niet om samen
met ons tot een oplossing te komen, laat het dan binnen 2 weken na thuiskomst weten aan € 0,00
€ 4,50
Texels Ondernemers
Platform, afd. TVL, Postbus 155,1790 AD Den Burg. 10
Handdoekpakket
€ 45,00

Kinderbed

2

€ 0,00

Totaal:

€ 0,00

€ 3.384,00

