Specifieke voorwaarden voor de Onthaalgîtes
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt voor de organisatie van uw verblijf in onze gîte.
Gelieve dit document aandachtig te lezen en het ons ondertekend terug te sturen, samen met de
ondertekende algemene voorwaarden. De reservatie is pas definitief na betaling van een eerste
voorschot.
Een gîte biedt een formule voor een collectief verblijf aan, met respect voor iedereen en voor het
milieu. Ons team zal u graag verwelkomen en u begeleiden bij uw verblijf, in de gezellige sfeer die
het netwerk van de Gîtes d’Etape kenmerkt. Het zal alles in het werk stellen om u een goede
dienstverlening aan te bieden tegen een betaalbare prijs zodat u kunt genieten van een ontspannend
en boeiend verblijf.
Om onze kwaliteit-gezelligheid-prijsverhouding te behouden en te verbeteren, vragen wij u enkele
regels na te leven en aan de leden van uw groep te melden.

Hartelijk dank!

Het verblijf begint om 17.00 uur en eindigt om 10.00 uur.
Uitzonderingen op deze uurregeling moeten vooraf worden aangevraagd bij de uitbater.
De uren voor de maaltijden zijn vast en worden bij aankomst meegedeeld.
Eigen eten en drank in de gîte zijn verboden zonder toestemming van de uitbater. Indien zelf
meegebrachte producten worden genuttigd, zal hiervoor een vergoeding worden gevraagd.
Er zal u worden gevraagd om deel te nemen aan verschillende noodzakelijke diensten voor het leven
in de Gîte. Zo wordt de gasten voornamelijk gevraagd om mee te helpen bij de vaat, het opruimen
van de gebruikte lokalen en de kamers.
Een bar is toegankelijk op bepaalde, met de uitbater afgesproken tijdstippen.
Voorzie schoeisel voor binnen of pantoffels. U zult zich meer op uw gemak voelen en ons
schoonmaakteam zal u ook dankbaar zijn!
Er is een lokaal voor wandelschoenen en laarzen voorzien.
Er kan een ruimte voor uw bagage worden voorzien.
Ons team zorgt voor uw lakens en donsdekens.

Pro fisco, voor wat de inboedel van het voorwerp van de huurovereenkomst betreft, en uitsluitend voor de berekening van
de uitsplitsing van de opbrengst van de huur, gaat tien procent (10 %) van de huurprijs voor een overnachting per persoon
naar de huur van de inboedel en negentig procent (90 %) van de huurprijs voor een overnachting per persoon naar de huur
van het gebouw.

