Algemene voorwaarden bed & breakfast
Aankomsttijd tussen 16.00 en 17.00 uur, of op een ander tijdstip in overleg.
Ontbijten in overleg tussen 7.30 uur en 10.30 uur.
Uitchecken tot 11.00 uur.
La Historia bed & breakfast is geheel rookvrij.
Huisdieren, hoe lief ze ook zijn, kunnen helaas niet worden toegestaan.
Betaling
Contante betaling bij aankomst of per overboeking uiterlijk een week voor de ingangsdatum.
Bij reserveringen langer dan een maand vooruit vragen wij een aanbetaling.
Annulering
* In geval van annulering van reserveringen die gemaakt zijn korter dan een maand voor
ingangsdatum geldt dat de klant is gehouden de volgende percentages van de totale
reserveringskosten te betalen:
a. Meer dan 48 uur voor ingangsdaturm: 0%.
b. Tussen 48 en 24 uur voor ingangsdatum: 50%
c. 24 uur of minder, of bij niet verschijnen: 100%.
* In geval van annulering van reserveringen die gemaakt zijn langer dan een maand voor
ingangsdatum volgen wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), artikel 9.2.2. De klant is
gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde aan de accommodatie te
betalen:
a. Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum: 0%
b. Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum: 15%
c. Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum: 35%.
d. Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum: 60%
e. Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum: 85%
f. 24 uur of minder voor de ingangsdatum, of bij niet-verschijnen: 100%
Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat u uw reservering moet annuleren.
Wij raden daarom aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Algemene voorwaarden cursusruimte
De huur omvat tuinkamer, souterrain en eventueel tuin. Wij hanteren bij benadering de
volgende dagdelen:
Ochtend 8.30 – 12.30 uur;
Middag 13.30 – 17.30 uur;
Avond 18.00 – 22.00 uur
Een dagdeel betreft maximaal 4 uur. Tijden in overleg en op basis van beschikbaarheid.
Het definitieve aantal personen kan uiterlijk tot 2 dagen voor aanvang doorgegeven worden.
La Historia is geheel rookvrij. In overleg kan in de tuin gerookt worden.
Betaling
Alle tarieven zijn exclusief btw.
Betaling per overboeking binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Annulering
In geval van annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
a. Tot 14 dagen voorafgaand aan reservering: 25% van de huur.
b. Tot 2 dagen voorafgaand aan reservering: 50% van de huur
c. 48 uur of minder voorafgaand aan de reservering of bij niet-verschijnen: 100% van de
huur, lunch en andere optionele kosten (voor zover van toepassing).

