
       
ANNULERINGSVOORWAARDEN 

 
 

Cursussen/workshops met meerdaags verblijf 

Individuele gasten 

 

De reservering 

Een telefonische reservering is een rechtsgeldige overeenkomst. Het sturen van een bevestiging is om u 

in de gelegenheid te stellen te controleren of wij de afspraken op de juiste wijze hebben geboekt. 

 

In geval van annulering hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden: 

 Periode tussen annulering en aankomst Te betalen annuleringsvergoeding 

       (percentage van de reserveringswaarde) 

 Meer dan 1 maand   -.- 

 Vanaf 1 maand tot 21 dagen  10% 

 Vanaf 21-14 dagen   25% 

 Vanaf 14-7 dagen   50% 

 Vanaf 7 dagen - 3 dagen voor aankomst 75% 

 Minder dan 3 dagen tot no show*  100% 

 

  

 No show is het, zonder afzegging, niet verschijnen op de gereserveerde aankomstdatum. 

 Bij annulering bent u een annuleringsvergoeding verschuldigd gebaseerd op de bovenstaande tabel. 

 Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen bank of 

verzekeringsmaatschappij. 

 

 

  Groepsreserveringen    
  Een groepsreservering betreft 6 personen en meer. 

 

De reservering 

Een telefonische reservering is een rechtsgeldige overeenkomst. Het sturen van een bevestiging is om U 

in de gelegenheid te stellen te controleren of wij de afspraken op de juiste wijze hebben geboekt. 

 

In geval van annulering of verlaging van het aantal deelnemers hanteren wij de volgende 

annuleringsvoorwaarden: 

 Periode tussen annulering en aankomst Te betalen annuleringsvergoeding 

       (percentage van de reserveringswaarde) 

 Meer dan 6 weken   -.- 

 Vanaf 6 weken tot 1 maand  10% 

 Vanaf 1 maand  tot 21 dagen  25% 

 Vanaf  21 dagen tot 14 dagen  50% 

 Vanaf 14 dagen  tot 7 dagen  75% 

 Minder dan 7 dagen tot no show*  100% 

 

 No show is het, zonder afzegging, niet verschijnen op de gereserveerde aankomstdatum. 

 Bij annulering bent u een annuleringsvergoeding verschuldigd gebaseerd op de bovenstaande tabel. 

 Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen bank of 

verzekeringsmaatschappij. 

 Voor het afhuren van ons gehele complex hanteren wij een minimum van 70 betalende deelnemers. 

  

 

 

   


