
Algemene voorwaarden B&B Barvaux 

 

1. Begripsbepalingen 

De huurder: degene die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam 

een kamer (of meerdere) in de bed & breakfast huurt. 

De verhuurder: de eigenaar van de bed & breakfast of diens vertegenwoordiger. 

 

2. Reservering en annuleringsvoorwaarden 

Een aanvraag voor reservering van “B&B Barvaux” geschiedt telefonisch, schriftelijk, of via het 

internet. Al deze manieren van reserveren hebben een termijn van 24 uur waarin de reservering 

zonder opgave van reden door beiden partijen geannuleerd kan worden. Bij annulering tot 1 week 

voor aankomst berekenen wij geen kosten, hierna kost het u de 50% aanbetaling en via booking.com 

100% van de reservering.  

De aanbetaling van 50% dient binnen 7 dagen na akkoord van de reservering te worden betaald op 

de rekening van M.D. Goossens. 

 

3. Prijzen 

De prijzen op onze website zijn bindend voor de periode zoals vermeld. Prijzen die worden 

vastgelegd in de bevestiging/factuur zijn, behoudens kennelijke vergissingen, bindend. 

 

4. Betalingsvoorwaarden 

De huurder ontvangt bij reservering een verzoek voor de aanbetaling van 50%. De huurder dient de 

aanbetaling te voldoen binnen 7 dagen. Het restant mag u voor aankomst overmaken via de bank of 

contant met ons afrekenen bij vertrek.  

 

5. Aansprakelijkheid 

De huurder aanvaardt dat hij/zij de aansprakelijkheid van de eigenaar van B&B Barvaux in geen geval 

kan inroepen voor schade veroorzaakt aan de huurder, zijn medereisgenoten of goederen gedurende 

zijn verblijf.  

Aan de eigenaar van de Bed & Breakfast kan een tekortkoming niet worden aangerekend indien zij 

niet is te wijten aan zijn schuld, dus indien er sprake is van overmacht. 

 

 

 

 



6. Aankomst- en vertrektijden 

De aankomsttijd is om 15:00 uur in de middag. Het vertrek moet voor 11:00 uur ‘s morgens 

plaatsvinden. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden. Afwijkende tijden kunnen in 

overleg plaats vinden. 

 

7. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de huurder 

De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde kamer in de Bed & breakfast en haar omgeving te 

respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau. 

De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade 

na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. 

De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van zijn mede reisgenoten, evenals voor de 

schade die zij veroorzaken. 

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn 

medereisgenoten of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de bed & breakfast. 

Het is verboden om te roken in de bed & breakfast. 

 

8. Internet reserveringen 

De eigenaar van de bed & breakfast kan een reservering, gedaan via internet, binnen 2 x 24 uur 

annuleren indien blijkt dat de aanvraag niet voldoet aan de eisen die worden gesteld. 

 

 


