Manege zonder Drempels

Tarieven en huurvoorwaarden
voor gezinsappartementen
en logeerkamer.
Voor het jaar

2018
Appartementen voor gezinnen
De Manege zonder Drempels heeft twee gastenappartementen voor gezinnen, gelegen op de
bovenverdieping en bereikbaar met een beddenlift. Zij beschikken over:
- een grote huiskamer met waterbed
- volledig ingerichte keuken
- radio, tv, intercom en wifi
- badkamer voor mensen met een beperking met douchebrancard,
aangepast toilet, tillift e.d.
- een slaapkamer voor mensen met een beperking met twee
hoog/laagbedden
- een ouderslaapkamer
- een slaapkamer voor overige gezinsleden met drie bedden
- douche en toilet voor de gezinsleden
- een gezamenlijk buitenterras voor de twee appartementen

Logeerkamer voor opa’s, oma’s, of speciale begeleiding
De Manege zonder Drempels heeft ook een logeerkamer, bedoeld voor opa’s en oma’s, of voor speciale
begeleiding van gezinnen of groepen e.d.
Deze gezellig ingerichte logeerkamer bevindt zich eveneens op de bovenverdieping en beschikt over:
- een eigen toegang vanaf de centrale hal
- twee bedden
- eigen douche en toilet

Huurtarieven
Huurtarieven voor de gezinsappartementen extra v. Logeerkamer
Hoog seizoen:
juli en augustus
- Midweek of weekend € : 405,00
€ : 60,00
- Volle week:

€ : 480,00

Midden seizoen: maart april, mei, juni en
- Midweek of weekend € : 345,00
- Volle week:
€ : 395,00

€ : 80,00

september en oktober
€ : 60,00
€ : 80,00

Laag seizoen: januari,februari en november en december
- Midweek of weekend € : 195,00
€ : 45,00
- Volle week:
€ : 245,00
€ : 65,00

Huifbedritten
(duur: ca. 30 minuten)
– Per huifbedrit:

€

11,00

Op zondag vinden geen huifbedritten plaats.

Aankomst en vertrektijden
- Weekend : Aankomst Vrijdag 15.00 uur /Vertrek Maand. 10.00 uur
- Midweek : Aankomst Maand. 15.00 uur /Vertrek Vrijdag 10.00 uur
- Volle week : Aankomst Vrijdag 15.00 uur /Vertrek Vrijdag 10.00 uur

Gebruik wasserette/droogautomaat
- Per was:

€

10,00

Schoonhouden van de appartementen
- De appartementen en logeerkamer dienen bij vertrek opgeruimd achtergelaten te worden.

Linnengoed
- Kussens en dekbedden zijn aanwezig. U moet zelf zorgen voor linnengoed en handdoeken.

Reservering en betaling
Reserveren van huifbedritten of appartementen kan bij de Manege zonder Drempels uitsluitend
telefonisch. U kunt daarvoor van maandag t/m zaterdag tijdens normale werktijden bellen op tel.nr: 0318
415110 en dan vragen naar Anja of Carina van Velsen.
Van hen kunt u alle informatie krijgen, bijzonderheden bespreken en reserveren.
- Reservering: Door ondertekening van het reserveringsformulier
- Betaling:
Drie maanden voor aankomst ontvang u een rekening
voor het totale bedrag. Dit bedrag dient dan binnen
één maand betaald te worden.

Annulering
-

Bij annulering tot twee maanden voor aankomst is 50 % van de huurprijs verschuldigd.
Bij latere annulering dan twee maanden voor aankomst is de volledige huurprijs verschuldigd.

Annuleringen dienen schriftelijk gedaan te worden. Tot haar spijt moet de Manege zonder Drempels zich strikt aan de
verschuldigde bedragen bij annulering houden. Het verdient daarom aanbeveling een annuleringsverzekering af te sluiten bij
een verzekeringskantoor of reisbureau. Wellicht is het ook wenselijk een reis- en bagageverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
-

Voor schade die door toedoen van de gebruiker aan eigendommen van de manege wordt toegebracht,
is de gebruiker aansprakelijk.

Gebruik van de gezinsappartementen
- Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat de gezinsappartementen uitsluitend bedoeld zijn voor
gebruik door gezinnen.
In verband met het speciale karakter van de manege kunnen we het
meebrengen van uw hond helaas niet toestaan.
Manege zonder Drempels
Bovenbuurtweg 50 A
6721 WH Bennekom
Tel: 0318 415110
e-mail: info@manege-zonder-drempels.nl
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

