Reserveringsvoorwaarden
- Reserveren
1. U kunt telefonisch of per internet reserveren. Beide manieren van reserveren zijn voor u
en voor ons, “Costa Blanca Rental” bindend.
- Reserveringsopdracht en betaling
1. Iedere reserveringsopdracht wordt door “Costa Blanca Rental” bevestigd middels een
reserveringsbevestiging.
2. Bij reservering voldoet u 50% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk
10 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 10
weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.
3. Bij reservering op korte termijn, vanaf 5 weken of korter voor aanvang van de
huurperiode, dient u de betaling middels een bankoverschrijving te voldoen. U
betalingsafschrift vormt samen met de reserveringsbevestiging uw volledige
huurovereenkomst.
4. De betaling dient te geschieden via overmaking naar de bankrekening die op het
reserveringsformulier staat vermeld. In geval dat de overmaking niet binnen de termijn van
3 werkdagen is ontvangen, behoudt
“Costa Blanca Rental” het recht om de
voorreservering zonder voorafgaand bericht te annuleren. Al betaalde gelden worden niet
terugbetaald.
- Inbegrepen in de huurprijs en extra kosten
1. In de huurprijzen zijn gebruik water en Electra inbegrepen, tenzij anders anders
aangegeven
2. Een optioneel kinderbedje is kosteloos, mits beschikbaar en alleen indien dit bij
reservering is opgegeven.

Contactgegevens:
Tel. +31 (0) 73- 5226505
Gsm + 31 (0) 6-20606677
www.costablancarental.net
info@costablancarental.net

VAT:

NL 1487.58.575B01

ABN-AMRO: 52.41.42.831
Rosmalen, the Netherlands

IBAN:

NL67ABNA0524142831

SWIFTCODE/BIC:

ABNANL2A

- Annulering door huurder
1. Annuleringen dienen telefonisch aan “Costa Blanca Rental” te worden opgegeven en
schriftelijk te worden bevestigd met bijvoeging van de reserveringsbevestiging, waarna
“Costa Blanca Rental” een annuleringsbevestiging/ nota aan de cliënt doet toekomen.
2. Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de verhuurperiode wordt 20% van de
totale huursom in rekening gebracht.
3. Tussen 40 dagen en 15 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de
totale huursom in rekening gebracht.
4. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de huurperiode is het volledig
gefactureerde bedrag verschuldigd.
- Annulering door Costa Blanca Rental
1. In het geval dat de accommodatie wegens onverwachte oorzaken, die niet te wijten zijn
aan “Costa Blanca Rental” niet betrokken kan worden, dan zal “Costa Blanca Renta”l een
andere accommodatie van dezelfde of superieure karakteristieken ter beschikking aan
cliënt stellen, zonder dat er restitutie aan de cliënt of bijbetaling aan “Costa Blanca Rental”
plaatsvindt.
- Annuleringsverzekering
1. Deelname aan de annuleringsverzekering bevelen wij altijd aan. Ook indien u op korte
termijn reserveert. Helaas zijn wij niet in staat om deze verzekering aan te bieden. Met een
telefoontje met uw eigen verzekeringsagent kunt u zowel een reis- als een
annuleringsverzekering regelen.

