Boekingsvooorwaarden Polmone Turismo Verde

Boekingsvoorwaarden:

1 Boeking:
Boeking kan geschieden door een online reservering op onze website,
het verzenden van een e-mail (info@polmone.org) of een telefonisch verzoek.
2 Betaling:
Na ontvangst van de online reservering, e-mail reactie of tel.boeking sturen wij u een boekingsbevestiging
en een routebeschrijving naar Polmone.
Binnen 10 dagen, na ontvangst hiervan dient 50% van de totale huursom te worden voldaan.
Het restant, alsmede de eindschoonmaakkosten worden ter plekke contant voldaan.
3 Aansprakelijkheid:
De eigenaars van Polmone zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan een huurder, ongeacht
door welke oorzaak dit zou ontstaan.
De huurder dient het appartement schoon achter te laten.
In geval van breuk of schade aan serviesgoed, wordt de huurder vriendelijk verzocht dit te melden aan de eigenaar/beheerder, zodat
een en ander weer kan worden aangevuld en een volgende huurder niet mis hoeft te grijpen.
4 Annulering:
Het annuleren van een appartement kan, door een huurder, uitsluitend schriftelijk. Datum poststempel/e-mail geldt als
annuleringsdatum. De annuleringskosten bedragen: bij annulering tot 6 weken voor de huurperiode 50% van de totale huursom. Bij
annulering tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 70% van de totale huurprijs. Bij annulering binnen de laatste 4 weken voor
aanvang van de reis 100% van de totale huurprijs.

Aanvullende voorwaarden i.v.m. de huidige corona pandemie:

Wij begrijpen dat het vanwege de huidige corona pandemie lastig is om een vakantie te plannen. Om de onzekerheid bij het
boeken te verminderen, hebben we voor het seizoen van 2021 de annuleringsvoorwaarden tijdelijk uitgebreid.
De reservering kan 1 keer omgeboekt worden naar een later moment in 2021. De reisdatum kan dus kosteloos gewijzigd worden. Je
aanbetaling gaat hierdoor niet verloren. Wanneer het niet mogelijk is om op een later moment in 2021 te komen, krijg je je aanbetaling
teruggestort. Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing als:




het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het thuisland van jouw woonplaats of van Italië korter dan 2 weken voor aankomst
een negatief reisadvies geeft voor de regio Umbrië in Italië. Negatief reisadvies wil zeggen “reizen niet toegestaan”
of één of meerdere mensen van het reisgezelschap ziekteverschijnselen vertoont horend bij Covid-19 en daarvoor positief
getest is.

Op reserveringen die om andere redenen geannuleerd worden, zijn onze standaard annuleringsvoorwaarden normaal van
toepassing. Vergeet dus niet je eigen annuleringsverzekering af te sluiten.
5 Verzekering:
Een annuleringsverzekering wordt aangeraden

