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STAANPLAATS

"Garantie zen"

RENTAL OF CHALET

"Garantie zen" = 4% van de kosten van het verblijf (exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten) te valideren 
op de dag van de reservering.
• Annulering van het verblijf per e-mail, zonder verantwoording en om welke reden ook (gezondheidsproblemen, 
incidenten, covid, overheidsbeperkingen...).
• Terugbetaling of omboeking van de ontvangen bedragen, exclusief reserveringskosten en de kosten van 
de "Garantie zen".
• Terugbetaling binnen 10 dagen bankoverschrijving bij verzending van de bankgegevens.

vanaf 5 dagen voor aankomst
tot aankomst 

ANNULERING

tot 5 dagen voor aankomst 

Late aankomst 
of vervroegd vertrek

Met "Garantie zen" Zonder "Garantie zen" 

Terugbetaling Omboeking 50% tot 2024

Facturering van de daadwerkelijke 
overnachtingen (zonder terugbetaling 

van het aanbetalingsbedrag)

Bedrag van het verblijf volledig
verschuldigd volgens de
gereserveerde datums

Voor een verblijf tussen 3 juli en 21 augustus 2023

Omboeking 50% tot 2024 Geen terugbetaling 

Voor een verblijf tussen 20/03/23 en 03/07/23 of tussen 21/08/23 en 01/10/2023
Reservering zonder aanbetaling, kwijtgescholden reserveringskosten, 

annulering per e-mail zonder verantwoording en zonder kosten.

"Garantie zen" = 4% van de kosten van het verblijf (exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten) te valideren 
op de dag van de reservering.
• Annulering van het verblijf per e-mail, zonder verantwoording en om welke reden ook (gezondheidsproblemen, 
incidenten, covid, overheidsbeperkingen...).
• Terugbetaling of omboeking van de ontvangen bedragen, exclusief reserveringskosten en de kosten van 
de "Garantie zen".
• Terugbetaling binnen 2 weken bankoverschrijving bij verzending van de bankgegevens.

vanaf 40 dagen tot 20 dagen 
voor aankomst

ANNULERING

tot 40 dagen voor aankomst 

Late aankomst 
of vervroegd vertrek

Met "Garantie zen" Zonder "Garantie zen" 

Terugbetaling Omboeking 50% tot 2024

Annuleringsvoorwaarden met en zonder "Garantie zen" 

Omboeking 50% tot 2024

tot 20 dagen voor aankomst Omboeking 25% tot 2024

Omboeking 25% tot 2024

Geen terugbetaling 

Bedrag van het verblijf volledig verschuldigd 
volgens de gereserveerde datums


