ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Bed-on-a-Boat.com Giethoorn
1.1 Bed-on-a-Boat.com wordt omschreven op de website www.bed-on-a-boat.com. Deze website is met de
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de tekst en/of foto's die op de
website staan en de huidige situatie op Bed-on-a-Boat.com ten tijde van het bezoek van de gast(en). Aan
dergelijke verschillen kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend.
1.2 Het minimumverblijf in Bed-on-a-Boat.com is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden
kan een afwijkend minimumverblijf gelden.
1.3 De Bed-on-a-Boat.com is 24 uur per dag toegankelijk. Bed-on-a-Boat.com heeft een eigen afsluitbare
ingang.
1.4 Rusttijden zijn van 23.00-07.00 uur.
1.5 Restitueerbare borg - Bij aankomst dient u een borg van € 75, - cash te betalen. Deze borg wordt tijdens
het uitchecken volledig terugbetaald, mits er geen schade aan de accommodatie is ontstaan.
1.6 Gooi geen ander toiletpapier of andere items in het toilet. Wij zorgen voor toiletpapier. Wanneer het toilet
verstopt raakt, zullen wij € 75, - in rekening brengen voor het ontstoppen van het toilet.
1.7 Dit is een rookvrije boothuis. Bij constatering van roken brengen wij € 75, - in rekening als vergoeding
voor het schoonmaken van de kamer. Roken is toegestaan op het terras buiten.
1.8 Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/op Bed-on-a-Boat.com.
1.9 De Bed-on-a-Boat.com is geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering. In de
woonkamer staat een slaapbank, met genoeg ruimte voor twee kinderen om the slapen.
1.10 Alleen de personen die zijn ingecheckt bij Bed-on-a-Boat.com kunnen gebruik maken van onze kamers en
faciliteiten. Het is niet toegestaan bezoekers of extra gasten the ontvangen zonder eerst Bed-on-a-Boat.com
the raadplegen. Het overtreden van deze regel kan ertoe leiden dat uw reservering voortijdig wordt
beëindigd. Er kan geen restitutie worden gevraagd.
1.11 Check-in tussen 15.00-19.00 uur / check-out tussen 08.00-10:00 uur.
1.12 Gasten kunnen hun auto parkeren op een aangewezen locatie. Parkeren is op eigen risico.
1.13 Gasten moeten de instructies van de beheerder volgen.
1.14 De beheerders kunnen gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed-on-aboat.com ontzeggen en/of toegang tot Bed-on-a-Boat.com weigeren in geval van overtreding van de
algemene voorwaarden en/of het reglement van orde of in geval van ongepast gedrag, zonder verdere
kennisgeving en redenen en zonder terugbetaling van verblijfskosten.
1.15 Gasten van Bed-on-a-Boat.com moeten zich houden aan de regels die online worden verstrekt bij het
boeken en die ook ter inzage liggen op Bed-on-a-Boat.com.
1.16 De Bed-on-a-Boat.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05080793.
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2.0 Tarieven
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, licht en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en
toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3. De tarieven van Bed-on-a-Boat.com zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse
wijzigingen.
2.4 Alle vermeldingen op de website van Bed-on-a-Boat.com (www.bed-on-a-boat.com) worden geacht the
goeder trouw the zijn verstrekt en zijn steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Bed-on-aBoat.com is niet aansprakelijk voor fouten op haar website.
3.0 Reservering en betaling
3.1 Reserveren is online mogelijk via www. bed-on-a-boat.com of via www. booking.com.
3.2 De reservering via bed-on-a-boat.com is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag en het
voldoen van het overeengekomen bedrag.
3.3 De totale verblijfskosten moeten worden overgemaakt naar: Bed-on-a-Boat.com - BUNQ IBAN nr.: NL76
BUNQ 2041 1483 57 - BIC: BUNQNL2AXXX
4.0 Annulering
4.1 Annulering van een reservering via bed-on-a-boat.com is alleen kosteloos tot 14 dagen voor
aankomstdatum.
4.2 Annulering van een reservering via bed-on-a-boat.com bij reeds aanbetaald, na aankomst of vervroegd
vertrek tijdens het verblijf, wordt de reissom niet terugbetaald.
4. 3 Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via het contactformulier op de website of per
e-mail via info@bed-on-a-boat.com.
4.5 Bed-on-a-Boat.com heeft altijd het recht om de reservering meer dan 2 dagen voor de dag van aankomst
in the trekken zonder opgaaf van redenen. Betaalde voorschotten worden kosteloos aan de hoofdgast
terugbetaald.
5.0 Schade en borg
5.1 Bed-on-a-Boat.com vraagt een borg € 75,- contant te betalen bij aankomst voor schade of extra kosten.
5.2 De gast dient zich correct te gedragen en de Bed-on-a-Boat.com accommodatie the gebruiken in
overeenstemming met de gebruiksinstructies van de Bed-on-a-Boat.com of de eigenaar/manager.
5. 3 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten veroorzaakte schade aan
de accommodatie Bed-on-a-Boat.com of de daarin aanwezige zaken.
5. 4 Schade of extra kosten voor het ontstoppen van het toilet, de beschadiging of verdwijnen van inventaris
of opzettelijk veroorzaakte schade aan de boot zelf, het niet ledigen van de koelkast, de aanwezigheid van
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huisdieren, het roken in de kamer, het verplaatsen van meubilair, het niet afhalen van het beddengoed of het
laten staan van de afwas.
5.4 Deze borg wordt tijdens het uitchecken volledig gerestitueerd, zolang er geen schade aan de
accommodatie is ontstaan.
6.0 Klachten
6.1 De gast heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Bed-on-a-Boat.com. De Bed-on-aBoat.com moet altijd de klacht adequaat en snel behandelen in redelijkheid en billijkheid.
7.0 Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel permanent als tijdelijk, heeft Bed-on-a-Boat.com het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk the ontbinden of tijdelijk op the schorten, zonder dat de gast recht heeft
op nakoming en/of compensatie. Overmacht omvat maar is niet beperkt tot: oorlogsgevaar, oorlog, opstand,
molestatie, stakingen, ziekten, boycot, verstoringen in het energiecircuit, in het verkeer of vervoer,
overheidsmaatregelen, grondstoffenschaarste, natuurrampen en verder alle omstandigheden buitengewone
weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of directe familieleden, inclusief volledige of
gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid van Bed-on-a-Boat.com.
8.0 Aansprakelijkheid
8.1 Bed-on-a-Boat.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de gast of derden als
gevolg van het verblijf in de accommodatie; de gast vrijwaart Bed-on-a-Boat.com voor aanspraken
terzake. De Bed-on-a-Boat.com is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen
aan elektriciteits- en watervoorziening en technische installaties, bouwwerkzaamheden en/of
wegwerkzaamheden niet of onvermijdelijk aangekondigd in de buurt van de Bed-on-a-Boat.com.
8.2 Bed-on-a-Boat.com kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die the wijten is aan grove
nalatigheid van Bed-on-a-Boat.com .
8.3 Onverminderd het bepaalde in 8.1 en 8.2 is de aansprakelijkheid van Bed-on-a-Boat.com, indien en voor
zover Bed-on-a-Boat.com wettelijk aansprakelijk is voor de gebruikersovereenkomst, altijd beperkt tot directe
schade en eventuele gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Bed-on-a-Boat.com is ook altijd
beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekeraar van Bed-on-a-Boat.com in het voorkomende
geval uitkeert.
8.4 Bed-on-a-Boat.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade, verlies of
diefstal van eigendommen van de gebruikers.
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9.0 Privacy
9.1 Hiervoor verwijzen wij u naar onze privacyvoorwaarden. Kijk op onze website of lees in de map.
10 Slotbepaling
10.1 Tenzij anders bepaald in regels van internationaal privaatrecht, is op deze voorwaarden uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor
zover de regels van het internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in deze
voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en deze voorwaarden nietig zou
blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden intact.
Terminologie
- Gast: een persoon die heeft geboekt en verblijft bij Bed-on-a-Boat.com is als zodanig geregistreerd.
- Hoofdgast: de persoon die bij de Bed-on-a-Boat.com heeft geboekt. De hoofdgast moet ouder zijn dan 18
jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
- Beheerder: de persoon die, als eigenaar van de Bed-on-a-Boat.com, of namens de eigenaar van de Bed-on-aBoat.com, de Bed-on-a-Boat.com beheerd .
- Derden: elke andere rechtspersoon die geen gast, manager of eigenaar is.
- Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed-on-a-Boat.com Giethoorn.
- Annulering: Herroeping of annulering van de definitieve reservering binnen de toepasselijke termijn of noshow op het moment van de reservering.
Giethoorn, april 2020
Bed-on-a-Boat.com
Marina Hoek
Jonenweg 1e Giethoorn
Nederland
Tel .: +31 (0) 6 20 08 87 77
E-mail: info @ bed-on-a-boat.com
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