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17 juli 2016
Leest u voor het boeken eerst onze voorwaarden. Door te boeken accepteert u
automatisch onze voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.
Tarieven
• De tarieven zijn per kamer per nacht voor zowel 1 als 2 personen (tenzij anders
vermeld), inclusief ontbijt, exclusief toeristenbelasting.
• Op sommige kamers is het mogelijk een extra bed voor één persoon bij te plaatsen.
Daarvoor rekenen wij 15 euro.
• Buiten de ontbijttijd en eventuele dinertijd om is het mogelijk om in de keuken zelf
consumpties te pakken. Koffie en thee zijn gratis. De overige consumpties worden in
rekening gebracht.
Aankomst en vertrek
• Je kamer is beschikbaar vanaf 16 uur.
• We stellen het op prijs om vooraf een geschatte aankomsttijd te weten. Mocht die
veranderen, dan ontvangen we daarover graag een berichtje. In principe is het tot
22.00 uur mogelijk om in te checken.
• Het ontbijt wordt, in onderling overleg, geserveerd van 8.30 tot 10.00 uur.
• Op de dag van vertrek kun je je kamer tot 11.00 uur gebruiken.
Reserveren en annuleren
• Je reservering is definitief als je van ons een bevestiging hebt gekregen en als de
aanbetaling is overgemaakt. De aanbetaling bedraagt 50% van de verschuldigde
huurprijs en dient binnen één week na de reservering voldaan te zijn.
• Het restantbedrag van 50% van de huurprijs dient uiterlijk twee weken voor de eerste
huurdatum voldaan te zijn.
• Tot dertig dagen voor de huurdatum kun je gratis annuleren. Het aanbetalingsbedrag
zal dan worden teruggestort.
• Bij annulering vanaf dertig dagen vóór de huurdatum tot twee weken vóór de
huurdatum is de helft van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering vanaf twee
weken voor de huurdatum is het volledige reserveringsbedrag verschuldigd.
Aansprakelijkheid
• La Ressource is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of vermissing van
persoonlijke eigendommen tijdens of ten gevolge van een verblijf bij ons. Dit geldt
ook voor zaken die gasten op La Ressource hebben achtergelaten. Wij zijn ook niet
aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel, tijdens of ten gevolge van een verblijf
op La Ressource. Dit geldt ook voor deelname aan mogelijke activiteiten. Wij
adviseren je een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
• Zoals de naam al doet vermoeden, zijn op het terrein van La Ressource diverse
waterpartijen. Deze zijn zonder toezicht. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de
veiligheid en het toezicht van hun kinderen.
• La Ressource kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
overmacht als calamiteiten, faillissement, brand of anderszins.
• La Ressource is niet verantwoordelijk voor ongemak en/of overlast die door derden
wordt veroorzaakt.
• Onze website bevat links naar websites van derden. Wij kunnen nooit aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van die websites en zijn ook niet verantwoordelijk
voor de inhoud van andere websites.
• La Ressource kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer restaurants of andere
derden hun gemaakte afspraken niet nakomen.
• Als je klachten hebt, horen wij die graag tijdens je verblijf op La Ressource. Klachten
proberen wij in alle redelijkheid op te lossen. Klachten na het verblijf worden niet in
behandeling genomen.

Divers
• Binnen mag nergens gerookt worden.
• La Ressource is niet ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking.
• In onderling overleg is het mogelijk je (welopgevoede) hond mee te nemen. Voor een
hond brengen wij 7,50 euro in rekening. Zelf hebben wij ook honden.
• Je kunt bij ons gratis parkeren op de parkeerplaats.
• La Ressource ligt op 8 km van Saint-Désiré, 15 km van Vallon-en-Sully en 25 km van
Montlucon. Wij raden een verblijf zonder auto af.
• Het gebruik van onze teksten en foto’s is zonder voorafgaande toestemming niet
toegestaan. Alle rechten voorbehouden.

