Algemene voorwaarden van de Boerderij De Peelakker.

Wat fijn dat u bij ons vakantie wilt komen vieren. We zien er naar uit om u te zien. De Peelakker wil
graag gastvrij en gezellig zijn. Toch zijn er ook bij ons een paar regels, beter bekend als de algemene
voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die gelden voor kampeerplaatsen/toeristische plaatsen en
verhuuraccommodaties van Boerderij de Peelakker.
Online reserveren
U kunt online een reserveringsaanvraag doen. Als we plek hebben, ontvangt u van ons de
reserveringsbevestiging per mail. Dat betekent dat wij op u rekenen en de reservering definitief is.
Vanaf dat moment kunt u uitkijken naar een heerlijk verblijf op De Peelakker!
Krijgt u geen mail? Dan gaat er iets mis. Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dit kan door ons
te mailen : mailadres: of bel Franca even: 06-12551919. Dan kijken we naar de mogelijkheden.
Betalingsvoorwaarden
U kunt bij ons in tweeën betalen. Dit ziet er als volgt uit:
•
•

U betaalt de helft binnen twee weken nadat u gereserveerd heeft.
De andere helft betaalt u twee weken voordat u aankomt of bij aankomst. Als u bij aankomst
betaalt kunt u dit contant of per pin doen.

Annulering van de vakantie
Nu kan het gebeuren dat u onverwacht de vakantie moet annuleren. Dit kan ervoor zorgen dat er
een plek op de Boerderij open blijft. Daarom zijn we bij annulering genoodzaakt kosten in rekening
te brengen. Dit ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

Bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 25 % van de overeengekomen prijs
Bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 50 % van de overeengekomen prijs
Bij annulering tot één week voor de ingangsdatum 75 % van de overeengekomen prijs
Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum 100 % van de overeengekomen prijs

Natuurlijk kunnen er zich situaties voordoen die om “maatwerk” vragen bij een annulering van de
vakantie. We willen dan graag met u meedenken over hoe we dit dan samen op kunnen lossen. Wel
behouden wij ons altijd het recht voor om terug te kunnen vallen op het toch betalen van de
overeengekomen prijs, zoals hierboven wordt beschreven.
Eerder weg?
Dat vinden we jammer! Mochten we er iets aan kunnen doen, laat het ons weten. We leren graag
van uw feedback. U krijgt geen geld terug als u eerder vertrekt dan is afgesproken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankomst Hooiberghutten en Pipowagen vanaf 15.00 uur(hoogseizoen: 13.30 uur)
Vertrek Hooiberghutten en Pipowagen uiterlijk 11.00 uur (eventueel later in overleg: extra
kosten)
Plaats geen plastic onder tent of voortent in verband met behoud van het grasveld
Laat het sanitair en terrein netjes achter voor de volgende gasten.
U dient het aantal bezoekers/extra auto’s door te geven.
Houd rekening met elkaar en zorg voor geen overlast.
Uw verblijf op het terrein van de boerderij en bedrijf is geheel op eigen risico.
Het gebruik van speeltoestellen is geheel op eigen risico.
U mag niet zonder toestemming in de bedrijfsgebouwen komen.
Bij breuk, vermissing of vernieling van onze eigendommen, wordt dit in rekening gebracht
De Boerderij De Peelakker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en schade
van materiaal en letsel (in welke vorm dan ook) van de kampeerders, gebruikers of derden
die gebruik maken van ons terrein.

Telefoonnummers:
•
•
•
•
•
•

Mobiel Franca 06-12551919
Huisarts mevrouw van de Kerkhof en mevrouw Lenaerts . Adres: Kerkstraat 8 b Deurne
Tel 0493-320445 Spoed: 0900-8861
HAP HuisArtsen Post Eindhoven: 0900-8861
Politie, Brandweer en ambulance (spoed) 112
Politie, Brandweer en ambulance (geen spoed) 0900-8844

Boerderij De Peelakker
Kouterdreef 6
5752 PK Deurne
0493-311404
Franca_louwers@live.nl
www.boerderijdepeelakker.nl
info@boerderijdepeelakker.nl
Dagelijks geopend tussen 8.00 uur en 21.00 uur

