ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
RESERVERING EN BETALING
Via www.slothylpen.nl kunt u ons historisch familiehuis reserveren voor een bepaalde periode. U ontvangt
ter bevestiging een aanbetalingsverzoek. Dit bedrag bestaat uit de helft van de huur en de helft van de borg.
Na ontvangst van de aanbetaling van 50% wordt de reservering definitief bevestigd en komt de
huurovereenkomst tot stand.
Twee weken voor aankomst sturen wij u een tweede betalingsverzoek voor het resterende deel van de
betaling.
Drie dagen voor aankomst krijgt u van ons een welkomstmail met daarin de incheckprocedure en praktische
informatie voor een prettige aankomst en een fijn verblijf.
In geval van overmacht kunnen wij genoodzaakt zijn de huurovereenkomst te annuleren. U wordt hiervan
per e-mail in kennis gesteld en ontvangt onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. U heeft
geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
Mocht er sprake zijn van een fout in ons boekingssysteem en daardoor een afwijkende prijsstelling, dan is
deze niet bindend.

HUUROVEREENKOMST
De persoon (21 jaar of ouder) op wiens naam Slot Hylpen is gehuurd, is de hoofdhuurder en als zodanig ook
aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door leden van zijn of haar gezelschap dat in Slot Hylpen
verblijft. De huurovereenkomst is persoonlijk, en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. Het is
niet toegestaan om, zonder onze schriftelijke toestemming, (commerciële) activiteiten in Slot Hylpen te laten
plaatsvinden.

BORG
De borg bedraagt € 500. Wij vragen u vriendelijk voorzichtig met de aanwezige kunst om te gaan. Het zijn
unieke stukken die niet te vervangen zijn. Mocht u bij aankomst schade aantreffen, dan vragen wij u dit
direct te melden, zodat wij u er niet voor aansprakelijk stellen.
Bij gebreken behouden wij ons het recht voor deze met de borg te verrekenen. Als schade meer is dan de
som van de borg, dan kan het zijn dat wij dit op u verhalen.
Bij niet gemelde schade, die na vertrek geconstateerd wordt, kan het zijn dat wij de borg langer vasthouden
voor reparatie en een verdere inschatting van de kosten.
Binnen 10 werkdagen ontvangt u uw borg terug op uw bank- of girorekening.
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AANSPRAKELIJKHEID
Voor letsel en/of schade die tijdens het verblijf op ons terrein ontstaat, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld
worden. Dit geldt ook voor eventuele (geluids-)overlast, afkomstig van derden.
Voor het huren van Slot Hylpen is het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering een voorwaarde.

ANNULERING
Volledige restitutie wanneer u binnen 48 uur na het reserveren annuleert, mits de incheckdatum ten minste
14 dagen later is. 50% restitutie wanneer u ten minste 7 dagen voor het inchecken annuleert. Geen restitutie
wanneer u minder dan 7 dagen voor het inchecken annuleert.
Desgewenst kunt u zelf een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten.

AANKOMST EN VERTREK
Inchecken kunt u vanaf 16.00 uur of zoveel eerder als met u is besproken. Op de dag van vertrek hebt u tot
11 uur de tijd om Slot Hylpen te verlaten. De interieurverzorgster kan al vanaf 10.00 uur beginnen in verband
met nieuwe gasten, die dezelfde dag aankomen.
In overleg zijn meestal andere aankomst- en vertrektijden mogelijk. Bij voortijdig vertrek of verlate aankomst
kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van een deel van het bedrag.

AANTAL PERSONEN
Het maximumaantal personen mag niet meer zijn dan 10 personen op last van de
brandveiligheidsvoorschriften van de gemeente. Bij het laten verblijven van meer gasten is de huurder
volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.
Slot Hylpen is een familiehuis, alleenreizende groepen jongeren tot 23 jaar zijn daarom enkel toegestaan,
mits dit schriftelijk is overeengekomen.

CONTACTGEGEVENS
www.slothylpen.nl
Nieuwe Weide 1,
8713JD Hindeloopen.
Miriam en Jort Mercuur - van der Meer.
Wij zijn te bereiken via info@slothylpen.nl of bel of app via 06 41 775 727
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PERSOONSGEGEVENS DiE WiJ VERWERKEN
Slot Hylpen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer - E-mailadres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ
PERSOONSGEGEVENS
Het afhandelen van uw betaling. Het afhandelen van boekingen en reserveringen. U te kunnen bellen en/of
e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor boekingen/reserveringen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEBRUIK GOOGLE-ANALITICS-COOKIES
Wij maken op onze website gebruik van:
- Google Analytics-cookies;
- hebben hievoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
- het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
- 'gegevens delen' staat uit;
- maken geen gebruik van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
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