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Clausule
Preventie maatregelen en annuleren boekingen tijdens de
Covid-19 pandemie voor het vakantie appartement “De Corylus”.
Beste Gasten,

Preventieve voorzorgsmaatregelen:
Om de kans op infectie door het Coronavirus te verminderen zullen we op de wisseldagen
extra hygiënische maatregelen treffen ten aanzien van het gehele vakantie appartement.
Het appartement wordt na uitvoerig te zijn schoongemaakt nog na behandeld met
desinfectie middelen, daar waar mogelijk.
Om de extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de gasten vriendelijk verzocht zich te
houden aan de aangepaste aankomst- en vertrektijden.
Wij doen geen gezondheidscheck maar adviseren u ter controle vóór vertrek de
RIVM-informatiesite te raadplegen op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Annulering boekingen:
Normaal regelt u uw eigen reis- en annuleringsverzekering.
Wij gaan ervan uit dat uw reis- en annuleringsverzekering niet over gaat tot vergoeding van de
gehele of gedeeltelijke boekingskosten bij annuleringen die te wijten zijn aan de Covid-19
maatregelen en/of de persoonlijke gevolgen daarvan.
Het zijn namelijk geen onvoorziene en/of onbekende risico’s.

Tegemoetkoming in de onkosten bij annulering:
Indien er van overheidswege een beperking ten aanzien van reizen naar of verblijf in de regio van
het vakantie appartement “De Corylus” wordt opgelegd hanteren wij de volgende regeling bij
annulering. Indien u rechtstreeks boekt naar het vakantie appartement “De Corylus”; zijn wij
bereidt 50% van de boekingskosten te restitueren bij volledige annulering en 80% bij omboeken.
Het gaat in dat geval om de betaling(en) die via uw de bank aan ons zijn overgemaakt: Ten name
van het Vakantie Appartement “De Corylus”’.
Door middel van deze maatregelen hopen wij onze gasten tegemoet te komen door de financiële
risico’s te delen.

