
Algemene voorwaarden 

• Teneinde uw boeking te kunnen bevestigen dient een voorschot ter waarde van 50 % van het 
totaalbedrag te worden betaald. Deze betaling kan worden overgemaakt per overschrijving. 
Zodra het voorschot is ontvangen wordt er een bevestiging reservatie per mail  gestuurd.  

• Het resterend bedrag dient betaald te worden uiterlijk 60 dagen voor de aankomst. De 
reservatie vervalt automatisch in geval het restbedrag niet wordt voldaan vóór de opgegeven 
datum. In dit geval ontvangt U geen terugbetaling van het voorschot. 

• De kamers: inchecken - tussen 16:00 en 23:00, vroeg inchecken om 14:00 enkel op 
aanvraag. Uitchecken ten laatste om 11:00 op de dag van vertrek. 

• Eventuele kosten voor maaltijden en dranken zijn NIET inbegrepen in de kamerprijs en 
worden cash afgerekend op het einde van uw verblijf.  

• Een annulering dient ons schriftelijk (per email) te worden medegedeeld. U ontvangt van ons 
binnen 24 uur een email ter bevestiging. Een annulering is enkel geldig indien ze ook door 
ons schriftelijk wordt bevestigd.  

• In geval annulering kan u uw boeking volledig of gedeeltelijk overdragen aan derden. In 
geval van overdracht, volledig of gedeeltelijk, ontvangt u geen terugbetaling. 

• In geval van annulering: 

• Terugbetaling tot 90 dagen vóór datum van aankomst 

- 50% van het voorschot       

• Terugbetaling vanaf 89 dagen tot 60 dagen vóór datum van aankomst 

- 20% van het voorschot   

• Terugbetaling vanaf 59 dagen tot 30 dagen vóór datum van aankomst 

- 50% van het restsaldo, 0% van het voorschot   

• Terugbetaling binnen 30 dagen vóór datum van aankomst 

- Geen enkele terugbetaling 

• Eenmaal ter plaatse ontvangt U, in geval van vervroegd vertrek, geen enkele 
terugbetaling. 

• Wij adviseren u een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!!! Het is 
kleine investering die U achteraf heel veel financiële kopzorgen bespaart. 



• Bij schade aan roerende-en/of onroerende zaken van B&B Finca La Toronja zullen deze via 
een aparte rekening verhaald worden, zodat je de rekening kunt gebruiken voor je 
verzekering. 

• Door het betalen van het voorschot geeft u aan akkoord te gaan met de bovengenoemde 
voorwaarden (geldig voor de nieuwe boekingen vanaf 27 mei 2020). 
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