Algemene voorwaarden vijververhuur ’t Smallert
1. Reserveringen
Een vijver reserveren kan telefonisch of via email. ’t Smallert stuurt hierna een reserveringsbevestiging.
Deze reserveringsbevestiging verwachten wij per omgaande volledig ingevuld en ondertekend weer terug.
Zodra wij deze hebben ontvangen en de aanbetaling is overgemaakt, is de reservering definitief en is de
huurder aansprakelijk voor de huursom. Er kunnen zonder vooraankondiging wijzigingen in de tarieven
worden doorgevoerd. Wij zullen altijd de actuele prijzen hanteren voor de te betalen nota.
2. Betaling
De aanbetaling is de helft van het huurbedrag en dient binnen 2 dagen na het verzenden van een
betaalverzoek te zijn voldaan. Het restantbedrag van de huursom moet bij aankomst worden voldaan.
3. Bijkomende kosten
Alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld consumpties, hengelhuur, aas, entreekaarten e.d. dienen bij
vertrek te zijn afgerekend.
4. Annulering
Reserveringen kunnen in uitzonderlijke gevallen geannuleerd worden. Dit kan uitsluitend per email na
telefonisch overleg. Indien een reservering niet wordt verplaatst naar een andere datum, wordt de
aanbetaling alleen geretourneerd indien er minimaal 3 volle dagen van tevoren is geannuleerd. Een nieuw
geplande datum moet binnen 1 jaar na annuleren geboekt worden.
5. Aansprakelijkheid
’t Smallert is niet aansprakelijk voor schade, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden die
bezoekers tijdens het verblijf in ons park zouden kunnen overkomen.
6. Gebruik visvijvers
De vijvers dienen bij vertrek in nette toestand te worden achtergelaten. De huurder is verantwoordelijk
voor de vijver en zal elke schade of vermissing door zijn toedoen ontstaan, vergoeden. Huisreglementen
zijn onderdeel van de huurovereenkomst. Honden zijn aangelijnd toegestaan.
7. Entree bezoekers
Het afhuren van een vijver geeft uitsluitend recht op het vissen in de afgehuurde vijver. Volwassen
bezoekers die niet gaan vissen hoeven geen entree te betalen. Voor kinderen van 3 t/m 16 jaar geldt een
entreekaartje voor het speelpark.
8. Gebruik consumpties
Eigen consumpties zijn niet toegestaan op ons park. Wij verkopen allerlei soorten consumpties voor
normale prijzen. Als het om grote hoeveelheden gaat kunt u met ons in overleg treden over de prijs.
9. Bijzondere omstandigheden
Wanneer wij door overmacht, in welke vorm dan ook, gedwongen zijn de huurovereenkomst op te
schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
10. Correspondentie
Bij correspondentie altijd het reserveringsnummer vermelden.

