
B&B Cortijo Valavero 

BOEKINGSVOORWAARDEN 2019 

BOEKINGSVOORSCHOT 
Zodra we het boekingsvoorschot (50% van het totaalbedrag) ontvangen, wordt de boeking geldig en krijgt U van ons een 
schriftelijke bevestiging per email toegestuurd. In geval U boekt binnen een periode van 60 dagen vóór de datum van 
aankomst, dient het volledige boekingsbedrag te worden overgemaakt. We kunnen enkel betalingen ontvangen per 
overschrijving (niet via krediet kaart).  
 

 

HET RESTBEDRAG  
Het restbedrag (50%) dient ten laatste 60 dagen voor aankomst te worden overgeschreven. In geval we het restbedrag niet 
ontvangen vóór de opgegeven datum, vervalt de reservatie automatisch. In dit geval ontvangt U geen terugbetaling van het 

boekingsvoorschot.  
 
 

OVERIGE KOSTEN TER PLAATSE 
Kosten voor maaltijden en dranken (met uitzondering van het ontbijt) zijn niet inbegrepen in de kamerprijs en worden 
afgerekend op het einde van uw verblijf. Deze kosten kunnen betaald worden in cash of per overschrijving.   
 
 

AANKOMST EN VERTREK 
De kamers zijn beschikbaar vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst. Op de dag van uw vertrek vragen we u om de kamer 
ten laatste om 11:30 uur te verlaten. Andere tijdsregelingen zijn eventueel mogelijk maar dienen op voorhand door ons te 
worden bevestigd. 
 

 
ANNULERING 
Annuleringsvoorwaarden: 

- Een annulering dient ons per email te worden meegedeeld. U ontvangt binnen 24 uur een email ter bevestiging.  

- In geval van annulering kan u uw boeking volledig of gedeeltelijk overdragen aan derden. In geval van overdracht, 
volledig of partieel, ontvangt u geen terugbetaling. 

- De geannuleerde periode kan niet opgenomen worden op een ander tijdstip 

- Niet-restitueerbare bedragen kunnen niet overgedragen worden aan derden bv. als aanbetaling voor verbruiks – of 
andere kosten ter plaatse. 
In geval van annulering gelden de volgende restituties: 

 

 

 
 
AKKOORD 
Door het betalen van het boekingsvoorschot geeft U aan akkoord te gaan met de bovengenoemde voorwaarden. 

  Terugbetaling 
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 Van het BOEKINGSVOORSCHOT Van het RESTBEDRAG 

Tot 90 dagen 50% - 

Vanaf 89 tot 60 dagen 20% - 

Vanaf 59 tot 30 dagen 0% 50% 

Vanaf 29 tot 0 dagen 0% 0% 

Eenmaal ter plaatse ontvangt u, in geval van vervroegd vertrek, geen terugbetaling 

ZORG A.U.B VOOR EEN GOEDE ANNULATIEVERZEKERING voor alle reisgenoten 

Het is een kleine investering die U achteraf heel veel financiële kopzorgen bespaart! 

In geval van annulering gelden de bovenstaande voorwaarden ONGEACHT DE REDEN  


