Algemene voorwaarden Ruyge Weyde Logies – The Farmers Daughter
Check-in
Uw kamer is gereed vanaf 15:00 uur. Uw reservering is gegarandeerd tot 21:00 op de dag van aankomst. Mocht u na
21:00 arriveren, informeer ons over de verwachte check-in tijd. Krijgen wij geen update, dan behouden wij ons recht
de gereserveerde kamer te annuleren en de kosten in rekening te brengen. Mocht u eerder arriveren, dan staat uw
bagage veilig bij ons.
Check-out
U bent verplicht om uiterlijk 11:00 uit te checken. Wilt u langer gebruik maken van de het vakantiehuis? Afhankelijk
van beschikbaarheid kunnen wij dit faciliteren voor een meerprijs van 25,00 euro. Informeer bij ons naar de
mogelijkheden.
Annulering
U kunt uw reservering kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aankomstdatum. Indien u binnen de 14 dagen voor
aankomstdatum annuleert of op de incheckdatum niet arriveert, dan wordt de volledige boeking in rekening gebracht.
Ontbijt
Wij serveren geen ontbijt. De gastenverblijven zijn voorzien van een eigen, luxe keuken.
Biologische kaasboerderij de Ruyge Weyde
Tijdens uw verblijf kunt u genieten van al onze dieren op de boerderij. De boerderij is vrij toegankelijk. Ook verkopen
we in onze winkel al het biologisch lekkers wat we als boerderij te bieden hebben. Denk aan: kaas, melk, rundvlees,
boter, eieren etc. Ook hebben we voor de kinderen een kleine speeltuin met een trampoline, schommels en
glijbaantje. Kijken in de kaasmakerij kan alleen op het moment dat er geen kaas gemaakt wordt i.v.m. hygiëne. Een
rondleiding kan geboekt worden op www.ruygeweydekaas.nl .
Parkeren
Achter het vakantiehuis is een kleine parkeerruimte waar u gratis kunt parkeren.
Toegangshek
Dagelijks van 18:00 uur tot 07:00 uur en de gehele zondag is het toegangshek gesloten. U ontvangt hiervoor een code,
zodat u ten allen tijde het hek kunt openen.
Hottub en Sauna
U kunt vooraf de hottub en sauna reserveren tegen een meerprijs. Op basis van beschikbaarheid.
Fietsverhuur
Wilt u graag de omgeving ontdekken op de fiets? Wij werken veel samen met haaksman fietsverhuur. Vraag bij ons
naar de mogelijkheden of reserveer vast uw fietsen vooraf via +31348 748112 of online via
www.haaksmantweewielers.nl .
WIFI
U kunt gratis gebruikmaken van ons WIFI-netwerk. Toegangscodes kunt u in het vakantiehuis vinden.
Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan
Groepen onder <25 jaar
Groepen jonger dan 25 jaar zijn in principe niet toegestaan in deze accommodatie.
Drugs – en alcoholbeleid
Het gebruik of het verhandelen van softdrugs, harddrugs en lachgas is hier absoluut verboden. Net als misbruik van
alcohol. Wij hanteren een zero tolerance beleid.
Rust na 21:00 uur
Na 21:00 uur is geluidsoverlast niet toegestaan, zoals harde muziek of door lawaai van welke aard dan ook.
Roken in huis niet toegestaan
Het is absoluut niet toegestaan om in het vakantiehuis te roken. Indien wij constateren dat er toch binnen gerookt
wordt, zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen.
Bezoek
Wilt u bezoek ontvangen? Dit kan uiteraard, maar wel in overleg met ons. Bezoek mag uiteraard niet blijven
overnachten.
Hoofdboeker moet zelf aanwezig zijn
Het is niet toegestaan een vakantiehuis te huren zonder dat u zelf hier zult verblijven. De hoofdboeker dient aanwezig
te zijn.
Aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. Daarnaast kunnen wij niet aansprakelijk
worden gesteld voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade die gasten/bezoekers van onze locatie
mochten ondervinden.

